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Bene: za No. Z26 

'\' eni bir su lb 
hayram1 dab&. 

Sul.Ji Nhtiyraliiunw, 
ileri pq, ileri "ii,W
Deulet atlamlarunwn 
diirii1tliiliiow o. 6a lta/,. 
.. ball-If olmalan
llla, .,. 6a _,_, ;.. 
lanlarunn Ja on1- elra
luidalti tom o. ..ka hirli· 
lin. horpyua. T aarrm: 
lttubi, ltatlerimUJe iN 
•elir, plar. Ona mâni o
Luna,,.a. 0na. yalnu bV 
~el .,. Tarili Milleti °" 
ltaalt t»oap rHlf'ÎIÛ. Fa
akt..lh ôyle tleiîltlir: 
Onu, alrlanurn oe hare
lietimisin tloinJaiu ile 
lrorayobila, yanllflriz ile 
tehli.kcye •okabilirU.. 

Yazan: F-alih RJk1 ATAY 

~Grk âdeti, $eker Bayra· 
f.1_,da tath konutmaktir. En 
-.r çocuia; babaa1 ve ana· 
~1, Jeni bir e1vap araytp 
"lllduiu iribi, herkcs, acda· 
~· hiddctlerini Te kinlerini 

tç olmazaa Bayramm ilk gü
~ii, içine rëimer; bqkalan• 
~~nç bakkma aay1r1 géis-

d Bir kederli aozümüz olaay
,' dabi, bu aabah net'e ile U· 

b "'1n11 olanlan onunla· ra· 
k~btz ebnezdlk. Fakat ha· 

1.'k•~ odur ki bu Bayram1 da 

11~d1 bütün cihan millctleri· 
d111 :ri üatün bahtiyarhk ad
~hii, aulh içinde geçiriyc; 
•. • Bu bran yüzündcn çe'kti· 
~ltiik ai.lunblar, harp facia-

- ucuz aad aa1 "le 
0 

ktan hafiftir. 
't Bizler 1911 ve 1912, 1914 

• 1918 Bayramlarinda, 
hal•nmit ve déivürunüt orta 
11t•ildeniz. Cumhuriyetin he· 
llltll hemen 20 ye yakla,an 
'~hl devrinde dogmu§, bü
fiilllüt veya 1uurlanmt§ olan· 
1~t, tam bu Bayramlardan 
QI • Il tIQe raa~elen Trakyadaki 
ii;-!k•n bozrunlarmm itonül 
1 tucu havaam1 nereden bi
~tklerdir? KOklerinden ko
;11 bütün Rumeli Türklüiü· 
~ boyle bir Bayram itiinü, 
:~ Jollanna dokülmüt ol· 
.. ~aunu onlann neden habrl· 
"" letirmeli?. 
\)· F'aJcat, onlara, bu 1ulhun 
..,,~ da o daglanma ve déi
>"'Ille Bayramlann1 unubm· 
~ Îiirklerùs tecrübe ve ah· 
li. e.eri olduiunu .Oylemek 
~ tiliidir. Bizler, belki bu-
1.i'!kù neail rençlerinin ku
~na fi11ldanan, cf1raat 
le._, Çlrn,a» korkuaiyle, naa1l, 
't •Ve kanl1 uçurumlara yu
~l•n1p kendiliiimizi unut· 
t cliJc. Biz, içinden J'&f&Y•· 1:;. 1éirerek, aci- ve aevinç
lb.~ tadarak 1reldigimiz 
d~den, bu milletin vurul· 
~Ill vakit na11l kahramanca 
Il 'l>1fttg1ru oirendiiimiz ve 
't 

11~ için, bu millcte hadaiz 
d' ""'&&puz (ÜvendigimU: ka· 
S:t· bu milletin, vvrulmadik
ri,' ulmak iatenmedikçe, 
I~ den hube aürüklenme~i 
t~:n rcldijini de éigrerunl· 
di Il'· 20 yùhk aul.h, bize 
'ti,~ "~ .. irk fütuhatç1hg1mn 
Jt,11:~•1t1 nüfustan fazlaalDl 
t'-lld 1 topraklarun12da ka· 
ti b. lJ't1llfbr. Andoluda iJrin. 
~ l IJ' .20 J'lllik aulhe tercih 
~ 1 

cb1lecek hiç bir harp ka
~ ohn.ad1ima inanma· 
1111- Ja aafhk, ya delilik o-

• 

li~ sulhun ilri tarti vardn: 
•.: bü.::_L.,•M k b"" ~In- ........... ru, topra u· 

'bÏti &il: Bu iki bütün liikten 
L," b~lduiu vakit, bu mil
~ 1üz barpte kaybettiiini 
(~ 1 """ nyfada) 

B.IZILAY 
Felâket ve nbrap anlanlllll mü~fik, Sicak ve rahim 

lrncafldir. Felâket sllnlerinde bütün yurtda~ara bütün 
vanlll yo(nnu verecek olan Kmlaydan yard1mrnm 
esirgemeyinH:. 

ÇAB§.AMBA - zz Bi.rindtqrin. lMl - Fiati 5 Kuruf Telefon No: 23300 • 20827 

Bayram 
Bagün te• BsJnlnldu. 

Ber .-. oidlllU P. bu -
ne de KJ.ala,y. IDUhten!m bt.l.. 
bmmn ...- l'.ti)ac:am tat.. 
mm v•rif 'ni alJQ1f " ~ 
nu. ifaJ a ba~la11"q bulnnu,oor. 
Bu mü:œ&etel:E K1zday, •· 
ym bdrm>nm ~ 
kutlar ve k:rnm günJerm.i 
~'e ve -oe>t içinàe geçir. 
inelerini diler. 

1 ''~·· T•
111101 l Verni Tahsllât11n1z Git

~:::s~d:e~ tikçe inki$af Ediyor 

Amerika - Japon 
münasebat1 
Nisbeten düzeldi 

Yeal-
llablneala bedeU 
•alba mabalaza 

1m11 

··~de t•phesÏn.de Alm.:i, zirbh k ~vvetlcri ve tank!u ileri barekctte 

3 Rus taburun· ,.-;;,,t Tebllll 1 
dan ancak 3 ' " 

asker kurtuldu Alman ileri
Buna ragmen Ame
rikada endi~e devam 

ediyor 

Bir gazeteye gore 

Almaalar Lealn· 
grad1a 

dG'tac ftlnden emla 

Bunun için insan ve 
malzemeden tasarru
f u iltizam ediyorlar 

Tokyo 21 (AA.) - Yeni Japor 
kahinesi,, bugün, B"f\'l'kilin riy'I· ' 
setinde resmen toplanID1§lir Bü • 
tün nazirlar bu içtimaa i§tirak e•. 
mi§lerdir. Hariciye na.z1~'l Tog'.>. 
yeru biikfuretin te§elcl<ulune dair 
Büyük Britanyada, Birle§ik Aic~
rikada, Almanya ve ltalyada on1 
sürülcn mtitalealar hakkmda, Ja· 

Berne, 2LJA.A.J - La Suia9e ,._. 
ponyarun yabanci meinll'keUerde. o!nln Berlln muhablri bildlriyO<": 

ki elçilikleri ve mümessilkri tara. BerlID'ln ,,;;,u mabflllerind• ,.n: 
findan hariciye nezaretine gonde- 00p-..ie 1imdi )'llptlan barekJUa 

-'~'--..3 4-~-- m11jnin dersiert.n.den tstifade ecWdii1 rilen raporlarla ..,..,._,ar, mu.uo:o -
be7'an olunmaktadlr. Bl.lhaasa """'lP 

aa1 izabat v~tir. cepb..tnd<> yapilan ~ do~dan clol-
lf kt darum dlizelh"or (~; ~ l'llC\ ~) 

Tokyo 21 (A.A.) - Resmî mah. .... .......... .,..,.. .. .., • ..,. • .....,_........,.,.,.,,._. . .....,.~...,.., 
filll'r, Bll'l<'§ik Amerikanm J a pan. 
ya ile müza:k.ere lere devama ha ... 
= oldugunu bildiren V~ington 

haberlerini biiyük bir alâka ile 
kar§1lam!§ gorürunektedirler. 

Matbuat toplantismda, bu hu • 
susta sorulan bir suale, M. Ïfbii, 
•Müzakeratm inlotaa ugramatnl§ 

(~• 6 tftCt sa.yfada) 

Macaristanda 
300 Musevî 

tevkif edildi 
Buna s e b e p y a 1 an 
haberler i ~a as 1 imi~ 
Buda~!•, 21 (A.A.) - Yalan ha. 

bo<ler ipa - tbnseler b8.li:mdA 
lahldi:J.t icra - polis, IOJl q -
tmd.a, 300 yahudlyi tevkif ve mahltQm 

llCmitotir. 
Bir ook )'llh~ ni.dyol&n, ..,_ 

neb! i.tasyoolanndan 7alllli baberl.er 
alan.k _,.ettlltlenndcn dola.ri ...nda-

re edilmflUr, j 

Üç Be~ Sabrla 

Cüceler S If anat1 
Tiyatroda talûatç1 Hasan: 
-Gel.. . 
Diye •ealendiii ualtit alt • 

torden once sahneye talt •• 
tak .. tak •. diye bir adun tak· 
liJi i:irerdi. Karagoz oyna • 
h{da da i:clif ayni •embo!ik 
ilade ile takurlu tukurla bir 
se• ue etladir. 

Fakat, fimdi lnanbal so • 
lraklaruula monden bayan'rn 
,elifi ba aeale, bu takar tukur. 
la ba taktaktakla anlQ§dryor. 
E•ki nal111, yeni mantar f>ft)'a 
tahta ayaliliab1. 

Iman 6alt1yor 6ak1yor da 
saclece: 

- Hey Allahun ba 11e ÇÜ· 

celer •altanatr .. 
Diyecelili olayor. Her h.al· 

tl.c bu tip aya}rkabdar ne lâks, 
ne Z(ll'ifliJr, ne mondanite •• 
H er fi yin bcf1ru/ a dicclerin 
6oylanma ountiaine ,,_ 

Bir çocuk 
kamgon altinda 

parçalandz 
Dün saat 13,30 da Alcsan.yda bir 

kamyon kazasi olm~tur. 
Aksarayda Çak?raga mahailesi. 

nin M::.nasfuh sokagmda oturan 
!smail He.khmn 3 ~allli çocu. 
gu Günay, annesiM! bh-lilr.te V al.de 
camii ônünde kar~ tarafa geç~rlcen 
§Of& Zeynelin idaresi.ndeki ~ 
yon znalli yavruya Ç8l'pllll' ve 
tekerliekreri a1tma ahruqlu. 

Gün.ay, tekerleikler ara.smda lrur 

della§ olmllli ""' derhal obnüftiir. 
Suçlu pOd yaka'!anarak tabltl

kata ba~ammçtu. 

bareketi de
v am ediyor 

• 
Moskova cephesinde 

Mukabil taar
r uz a geçildi ____ , __ _ 
Barp vazlyetl git· 
tlkçe dClzellyor 
M-a, U (A.A.) - BUllün &Ile 

Ozeri nefl'O(l.Jen s.wyet tebllflnln Ui
wsincle fl!yle clesulmektedir: 

On! testmiJw!e :taa~ 

l!ov7 b1rllklcd -= 
turrn%lanru cert pOSkurtm~ ve 
A Jman!an ZATiata utratmi.,iardir. 
M-, 21 (A.A.) - Sovyet Jot'a

larl Moskova oephesinde cX> ,eb;d ._ 
tlkametinde tu=- ceçmr,Jerdir. 
SÏMOLENSK - MOSKOVA YOLUNDA 

MOllrova, 21 (A.A.) - Sovyet rad
yosu, Alman1ann molOrlü tuvveiletl· 
Il.in dOn Smolensk - Moskova yolu 
(lzerinde bir eot kilometre ilerlemlt 
olduklttlnl bild!rm•ktedir. 

Sovyet radyœu ll.ave edi:ror: 
Moskovaya dotnJ :raptlan bu ~ 

i.aretet, So"7'"! lolaatuun muJtabil 
taarruzlarlle tevtlt edilmi1lir. 

Ayni rad,yo, ~ lot:atuun ~
Dm keslm-~ b!r mahallin simall 
p.rb!.dnin blr klmtma tekrar cll'mll 
elduldarUu à blldlrmektedir. 

Sovyet rad:r<MUlun verdlp ma1'huata 
pe ~t k11Ubnm telcrar ~ 
olduldSJ -..kl. Moskovanm 90 tilo-
111elre f!mall prblainde ve Mœkova 
~ ~ Qzerlnclc ': ;n IO bin 1ra. 

(l)et)mn.1 6 tl!Ct sayfada) 

maklrk eéen •arip bir bul«1! - Baha, liu liayrafm l!için y1I dm yo):? 
T. Atatüre - Yùdip .Wan.ltt• vermi§, 7•TI'1llll!" 

Î§gal edildi 

Sovyetler Kvi· 
bi~ef 'e çekildi 

1941 mali yil1n1n ilk ayinda 30 
milyon lira fazlal1k gorüldü 
Bunun 20 milyonu kazanç vergisidir 

• • I t 1 Il d • aon Ba 1 Maliye Vekileti t.arafmdan y~ 
pilan .son istatist!klere gore vergi 

adas1, Daagoedo Al· tahsilêtim1z gitti.kçe art.arak in-
m 1 . u u loi§af etmekted'r. 1940 mali )'llina aa aria 8 Dl geç ait kat'î ra.kamlar da tesbit ohm· 

Berl.in, 21 (A.A.) _ Stefan.l: m~ur. Buna giire 1940 mali YJ.-
Führeri.n umuml karargâhJDdan hnda vergi tahsilâ\UJUz bir yù 

nesre<Wen hususî bir teblig: evveJ.k.ine nazaran 30 mliyon lira 

larak b;.,. ayda 30 milyon lira ka. 
du tezayüt giistermesi art"j tcrn. 
posunun bu yù zarfmda büsbütiin 
h1zlanabileœgini ümit ettirmek
tedir. Haziraèaki fazlabgm 14 
milyon liras1 ticarî ve Emaî mües.. 
seselerin tedyie dlikl<>ri kazanç 
vergilerinden cldc olurunu tur. 

Hizrnet erbab1 kazanç vcrg1 • 
sile beraber umum kazanç vergisi 
faslmda C<.:m'an 20 milyon Jiral•k 
bir tahsilât fazlas1 lem n ohm • 
mustur. 

Dagoe adasmm tam.ëmen i§.. fazlasile 287 milyon l:iray1 hui • 
gal ediJdigi.n.i. bildi.rmekt.edir. Bal. ~tur. 1941 mali y1lmm il'k ay~ 
bk 00nizinin bütün Ada.lan bu su da yani haziran a}'l zarfmda tah. 
retle Ahnaioo.nn elime geçmi,. bu- silâtm geçen y1hn 40 milyon l.lra
lunmaktadlr. Bir Alman tümeni âni sma mukabil 70 milyon Jirayi bu-

.r baskm hare!retlle 12 ilk~in. -::;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;:--;--=::-=----::---:---~:;---

:r~6ag~~:u~~i~1::~ Al man· Denizalt1linl ~ Efga!listanda-
harebedcn eoora ad.a A.llranlar ta. k• Jt l 
rafmdan zapw:J.m:l\i(ir. 3000 dil~- Atlanti•kte .~. a yan 
man aslœri esir ahnml§ ve alti sa- El • E 
hi! bat-arvSSl tahrp olumn~ur. 

7 1
. •

1
• l !" a.Dl 

~ ganuzrnunun bakiyes~ ng1 lZ va .. 
~ak maklladJe gemilere bin,. 

mek ü-rere !.ken Alrnan ,;,.,;z cti. ' puru ba 1wd1 
rutam!an vc tayyareleri tarafm- : 

Al âkad a r devletler 
garanti verdigi tak
tirde memleketlerine 

donecek 

dan mi.ha edi.lm~·hr. 1 • 

Stokh-0hn, 21 (A.A.) - cAftonb- Bahnlan gemil e r 
ladet• gazetes!, Stal'n'in, wmL~I 3 8 2 0 0 • J A 

karargâh.un 1çindc hlrle;tirchgi l.r , t 0 n 1 a t 0 
zu-hh bi.r trenle MosJrovaOOn ay. ! hacminde Nevde.hl, 21 (A.A.) - D.plc.ll!at.ll' 
~ .sôy)cm<.-lctcdir. ' ln '"J'azla·a ·, b ~lr~-:v•n b" 11 Mm-

B<'rl~ 21 (A.A. )- Ai.nan u- BcrLn, 21 (A.A) • Alman wh. ..,r tabaaSl:>.ll mcmlckctten gltmesln1 
( "-·-· 6 •ft- •ayf-~-) li~· lsteyen Efgan hûkfunettnln talebi, tak. 
"""'"""'•• N-• • ,..... .,i: rlœn 90 A'manla blr kaç italyana p. 

Swenddocyen ianindeki. !ng.Lz 1 m _ olac " zannedilrnekledlr 

n 
gazetesi diyor ki: 

a ·.,a gem si bir torpfil.e a~1r ha. N"' ' dcld resnt , bu te<..1-
sara ugrarru~. Alman deruzalt1. rin, Ingiliz ve Rus b f1 ""'" do • 
li.ri tarafindan ber kafikyc yap.!an tane müracaaLcri tlzerl e a' n i .,, 

.Oylell4Ur E:ga~ htlkfunetlnln dosta 
taarruz netices:nd:e cem'an 38200 1 ne cevabi esa:1 iran bükùmctln a'd1-
tonluk Y"'di lngiliz vapuru ba\i. li durumla. bari1 bir '"Œad 110s:Cnn •· 
~tir. tir. Re.ml llÔ2CÜ, Almanlann Avrupa· 

Hull'ün ~mali garbisLndoe 10 bin 7a kadar oerbest oeyahat edece1t;cr1 

( Devami 6 tnci sayfada) (Deva.mi 6 tnct sayfada) 

ALMANYA, 
Amerikasiz 

YENÎLEMEZ PiRiNÇ FiATLERi 
Bir 1elerl kuvvetln 
barbe mldabaleslal 

Esas fiatlere gore, 
sab~ hadleri 

geclktlrmemellylz Ankan, 21 (A.A.) _ T;caret VekA-1 osas pirinç nevilerlnin lzaml aatli fi.. 
NeV"J"lrk, 21 (A.A.) - Christian J.eti.nde,, teblll olunmuetur. aUan tesbit edllmis ve 18 Atustos 941 

Science Mootiter ga?.clœlnde Ro. 29 sa)'lh Koordinasyon kararllll!l bl· tanhU .. t.ebllt ile ll1n . olunmU1tu. 

Komisyonlarca azamî 
tesbit edilece!c 

bert ~llaby J'll2lyor: rincl maddes;yle Ticaret VekAleti.n• ve. l BUJlun bir 1mun lsl1hsal mmtakala• 

B . •---''-· f ri ku t' . !•h' '· i~tn d ba •·- nnda ycni mt.h<u!Un idraklle mer"iyete 
• 1r ru'"""""'' se e vve lnin rilm~ olan sa • '""~ " • ""· •u 1 

.,. lstlh!&l mintakalannda car1 olacllk (Devami 6 tnl"t ~.i.yfadaJ 
müdaha"lesiru açùcça ve realist bir t~-...,..--~~--....................... ..,.,, .......... ,.. ...... ,...-..... ~--....,... ....... -.._..._ 
giiriiljl.e hesaba katmadAn artLk '• 

=.:::t::::;:: !:l~ C~!~~~M KONU~:~~~~ 
YARINKI 

Say1m1zda 

Amerika-ln· 
giltere-Ja· 
ponga harp 
edecekl rmi. 
Yazan: TEM 
IZZET BENICE 

Güzide «lip, Son Tel· 
pal ,aze1ui Bapnuhar • 
rni ve Kar• meb'um Etem 
J;u;et Bcnice'nin yakin 
hâdi•eler luu,inndaki ba 
siyaaî tahlil yazuuu yœm 
•abahki fCl)'unizcla '1cila • 
éaknniz •• 

Y armki .ayuni.zcla ay
riea Ula, BQfmaharriri 
oe Ankara meb'na Falih 
RJlu Atay'm B~maka • 
lai, cleierli «liplerimizin 
ltlrralan H malttilelai 
oardrr. 

KAR GOND ST 
YAZAN: 

SELÂMI IZZET SEDES 

L>San eli tut.ar, ocagi tüU.r, 1'i 
t:1kmnda giderken: •Tuzum ku. 
ru!• diyip yalruz Ç<lbugunu yaka
rak ~ytine bakmamahdir. Her 
güzel günün bir ko~üsü gelip ça-

1 
tar, ber varllf!in bir yoksullugu 
tutar, her rahahn bo • ...!acao bll' 
an gelir. 

Bir ak:;am evir...:re girersin z, 
g~ bir oh çeltJp k<~ otu. 
rursunuz. Odan;.z s1cak, dO§eginiz 
yum~k, çorban.'\Z yagl du'". 
I>eken yer deprenir, temeller ça· 
tirdar, <><:ak sëncr, el ayak tutmaz, 
kendinirLi aç ve ç1plak sokak or\~ 
&mda bulursunuz. 

Bir gece yatag,ruma nur.I m1-
p uyur, tath tat.h rüya giirürken 
amarunz aJevi.,rin harareti ile u. 
yatlll'SllllZ. K.orkunç bir yangm 
çatilan yalar, binalar1 silip aü • 
pürür, evi barln yùar, aabal).a 
,..auI ç.ikan!UU.Z. 

5u1ar yükselir, tu!an olui-. bas. 
tahk çikar taun olur; harp pat • 
iar feli.ket o:tur. Bu diinyada re. 
faha güven o'lmu! Her zaman 
1el:i.p çatabilecek kara günleri 
,œ onün·•? tutmak gcreldlr. 0 

kara günler ki, in.san dôrt gr2Je 
kendisine el uzatacal eli bckler. 
Yaranizi sara-:a:t, yoksullu*um:. 
:m gid<>recck, SJcak b1r lokma yi. 
yeceK v~reeek b1r el ôzlcn'r. Ka. 
ra~Ün dostu geJs;n d ye g" 1er 
Yt.. cl.r. 

B ll dc-st.. her d r 
ac1ya tescl. 1 r 

hcr 

fa her has1 ah n .>U 

dœt 1mdl1<'1mza ~c g -
cikmez. GOz ya~ anm d J rcn, 
elcmkri tesk.n edcn, h •in .. k1sn 
durduran §<fka .• e1.r ,_, t ve 
bu e: bu §dkati d< t e , k r~ ü11 
dœtunur e~ uzand kt n sonr.i, 
y .. llf' ocagi:: lZ twti e1

.1J1.ÏZ 8..)"-• 

tu>iz tutma;';a, i.§: r 'llZ ak nnda 
git:me~ b:l!ilar Bu rsgun des.. 
tunun uzattig, m~ el S<:Ve • 

sinde yine rabat t r oh! çckcr • 
sinlz . 

Bu mO..,<f'k e: K aym ...,at 1f:t 
eldlr bu k•raghn de tu K1z•lny. 
cbr. 

Fl·niz tu•ar, oc ... ~n z tü*er 
ler,_,,z tik nnda g <'l<Tkcn K • 
unutmayuuz. K:nla: a yarùm c. 
din:z. 



. 9AYFA- ~ ........ - ... ----1-

GÜNDE BlR TARIR: l 

K z 1 L 
NEDIR .. VE NE 

AV 
YAPAR ? .. 

-
\ 

l 

Vera set 
haklar1 

r Yazan: ZiYA 
" 

$AKiR 
.. , 
J 

Kanunu Medenide 
tadilât yapilacak 

l"1z1lavm ne o\dugunu an
. tn. dan cvvel, biraz cski a tria. 
ra gcçeccgim. Ve Turklcriu in. 
san na alma k1ymet \ermek için 
~ ap Ida ri mcdeni hareketlcrdea 
kts r b hscdei:cgim. 

D .. ) u tari hi en ince elemeler. 
den çiril e, Türkler kadar c:emi
yet lrn)ahna el;icmmiyet vcrea, 
111ac' '1 ve manevi felâketlere a1â.. 
ka !."' tercn hiçbir kavme tesa. 
düf ldilmcz.~ Medeniyetin istik.. 
rar buldugu devirlerde bile, dün
yanm bütün milletleri açlara, 
yohullara, hastalara ve dülikiln. 
lcre en küçük bir alâka bile gos. 
termezken, Türkler açlar1DI bes.. 
lerlcr, JOk~ullanna yard1m cder
ler, ha !alarma ilâçlar yapma. 

m1 bilirler, dü kiinlerine efkat 
gostcrirlerdi. 

Türkler, henüz çadtr hayatJ ya. 
arlarken bile, (Yasa)larmm en 

ba mda, içtima! vazifeler vardL 
(!} man)lar davullarile (Cin)leri 

- kovarlar.. hastalan (af un)lar. 

(Îznik) ~ehrinde yaptum1~ oldu. 
tu Bimarhane, Türk tababetioin Kanunu medenini.n •vera-
ci!ldî nrbklar &osterdigine en set h.ak!ari. k1smmda tadilât 
büyük bir deliltlir. icr.as1 için te~kikler •ap1lchg1 

Halbuki bu tarihten as1rlarca èigre.nilml§tir. Bu tadilât; ana 
sonra bile, Avrupa milletleri b~ ve babalarm mira tan mah-
hareketi gosterememi~ler.. di· ' rum ed.1lememelerini 1'eroin. 
zamhlara ve sair itrenç hastal1l... 1 eyliyecektir. · . ! 

larla maJûl olanlan dagba~lan.. \\:,~..._ ..... r...,.;i--..-"--°"""'""""~--~j 
na ve ormanlara terketmek mce.. 
buriyetini hi etmi§lerdi. Ancak , Kartal koprüsü 
son as1rlarda uyanan rarp mede-
niyetî, yapt1f1. hamlelerle hayre.. · 
te §ayan neticeler elde ederek 
sür'atle bir tekemmül de resîne 
cirmi~ .. her ift• oldugu gibi, ta. 
babeün pek fÜJDullü hizmetleri 
hususunda cb büytik ycnilikler 
vüeude getirmi~tir. 

Bunnn en mühim eseri, geçen 
asrm ortalartnda, lsviçrede hclir. 
mi~tir. Orada te~ekkül etmi olan 
(l\lenfaati Umumiye Ccmiyeti) 
insaniyete daha faydah olahilmek 
için harbin fecaatini nazan dik· 
kate almt~ .. harpler esna~mda ya. 
rahlart harp hattmd:m topltya. 
rak evvclâ sargi mahallerine ve 
sonra da hastanelere ·evketmek 
için çareler dü~ünmiye ba•lamt~ 
tll'. 

• 
Gcni§letilerek 

na çcvrilecek 
4 _ 5 rr.etre gcni.~l.1~ 1 ndè olan 

Kartal §Îmcndife kèiprÎ.ISi.Ïnün 
gem§letïlmest Ka!' a: Cumhuriyet 
Halk Par tsl kongresmde i!.tenil. 
mi§ti. 

Bu dilek Mûnak.ale Vekâlet!ne 
bildinlmi§tir. K ,,~fi y et telkik o.. 
lunmu · \'e Alman cevapta Kitrtal 
kèiprüsünun bct m b.r ~ekilde ve 

KIZILA Y 

tn-.anin ~ a~amak hak vc hiir. 
r;~ c.ti111n sonsuz olduguuu zan. 
nederck ~ a'lar1z. Halbuki ya. 
pmak hak ve hiirri,·cti d~hi, 
biitiin hak ve hürriyctler gi
bi, §arthdir: 

Bir millclin yn~amak nade. 
si harekcto geçtigi zaman ferL 
Jerinin hay11t hakk1 biter. 

Millet ,.e fort .tras1ndaki bu 
can ah!? veri~, hakikaten muei. 
zeli bir hâdisedir. 

Sanki canlanm1z1 milleti.
mizdcn odünç alnu~ gihiyiz • 
:\lillet onu geri istedigi zaman. 
onun üzerinde hiçbir hak iddia 
edcmeyiz. 

Ve çünkii bir milletin cana, 
fertlerin geri verdiklcri can. 

Yazan: Hayri l\luhittin 

lardan mi.irekkeptir, 
i}te, yollarda ouünüze hem. 

bcyaz bi.- hem~ire eli gii:Ji u
:ranan K1ztlay kutrl:in hn l.ü. 
:yük mucizeyi temsil edcrler. 

Ona, vatana geri verilen 
canlar gibi, paralar atariz. 

Çünkü para ve mal, canrnu. 
zm sembolleridir. 

Camm1z1 ald1gim1z ycrilen 
mahm1z1 esirgeyebilir miyiz? 

iiite harp zekâh budur: 
Bütün can1m1Z1 vere~cgimi. 

zi tcmsil ederek, hirkaç damla 
kantm1z1 yaratacak olan ma· 
lumzdan vermek! .. 

Yine onun içindir ki bu ze. 
kât, zekâtlan11 en mukaddcsi. 
dir. 

' 
( __ A_D __ L_lv __ E __ K_o_R_l_o __ o_R_L_A __ R_•N __ o_A_J 

Karanhkta, ah1m §a
h1m bir§ey zannetmi§! 

l:l-B. TE~RIN- tP4I .; 
~- --·-------- '•\.-C- .... ~_,_. 

i r:aa§. Pazarte· 
siye verilecek 

---·---
Defterdarin izahab 
Memur maa~iannm Cumhur1 • 

yct Bayramu~dan evvel tevzi o • 
lunrrasi için Ankarada Maliye \ 
Vekâlct nd<!n Defterdarhga emil' 
gelm1~.1r. Dcfrerdar B. :;>evket 
bu hu"l.;st..i dcm'11t1r ki: 1 

c- Ve âlet'en ald1g1m1z emir 
muc:b1nce aym 2î inc1 pazart-esi 
günü tevz1ata ba~~anacakt1r. 

.M:~s'ul muhas plu 100 liradan 
fazLa ma~ alanlann maa~hnm 
Ziraat Bankasmtlan avens olarak 
alacaklardir. lùO lirad.an a§ag1 
rnaa~larla mlktan her ne olursil 
ol.sun ücretler dogrudan dogruya 
hazine tarafmdan Odenecektir .• 

BELEDiYEDE 

Beled:ye ve na merbut daire. 
lerde de maa~ tevz:ahna ayni ,e.., 
\k.il<le pazartesi günü b~lan:i.a. 
cakt1t. 

----<>--·--

~ehir Meclisi 

hk def'a ogleden cv
vel toplanh yapacak 

r-Dünya . ., 
1 Mesef~'eri 

Îki Ricat 

Ahnan • Rus harbinin ba§Ian~~ 
s1 üzerine, Moskova, iki 111iih'. 

' t d k' ]' 'k d n riC• ncrn a a es -1 po 1h asm :i 

ate veyahut onda tn1filât irr:l' t~: 
liizum l1i~:.clli. Bu taha\ 'iildC 
Anglo - Sakson ycni èo tl r JI 

• gèrek Bliyük Britanya \C. g~: 
rek Amcrika • bÜ)jiik tesirler1 0 

1 
du. fngiliz ve Amerikan llJl\

11111 
"tf• 

efkârmm Bol~evik Rus.' ar• c it 
denberi mülâyim olmad1g1 bir ~ 
degildir. Nazizm ile cidal ha.; 
ymca Londra birdenbire pt) 1. 
oll\n bu kuvvetli ve yeni yprd;1~d 
c1dan pek ziyade memnun •' 1,. 
ve derhal, elindeki bütün ,·a 1 

t 
larla bu memlekete tntta\·e~rt ,: 
decegini ve bir numarah du'111 

1 
n1n daima Hitlerizm ve A1t111

111l 
oldugunu ilân etti. . 1,r 

Fakat avni zamanda 1•~:1· 
• ~I 

Çfüçil ;.\fo:.kovay1 manc\'Î s~ !· 
de tazyik ederek kiiçük mill11

rJ1 
• !CV 

leriu haklar1n1 tanimasm1 1 ~.Jtl'' 

Jar .. bunlan cb, mensup oldu.k· 
tari cemiyete mu.kaddes bir hiL 
met ayarlarch. Ayni :r:amanda 
her kabîlede (SavCI) denilen he. 
kimler vardL Bunlar, her sabah 
horozlar otmiye ba§lad1g1 zamaa 
kabile halkm1n çad1rlarm1 dola. 
trlar. Hasta olup olmadigm1 so

rarlar. Te adüf ettikleri hastala. 
ra, daglardan toplad1klan otlarla 
ilâçlar yaparlardi. 

Cemiyet, bu dü~ünceyi (be~
nelmilel) bir ~ekle okmak iste. 
di. Yeni ve Eski Düny:mm t11hip. 
lerini, âlimlerini, ve bu gihi i~
lerle alâkadar olan ahsi~·etleri 

(Cenevre) ~ehrinde içlimaa da

dal:.a geni§ o1a1·ak m~asmm pren 
sip itibarile kabu edil•n~ ol:lugu 
fak.at bura.s1 için yap1lacak o1an 
rnasrafm diger ~'erln a1eyhine 
olac-ag1 beyanile ~imdillk talebh 
is'afma imkô:n r;orükmedigi v1:: 
iler.de yapüaœg. bUdiriim~tir. 

--0 

Beyaz1t meyda· 
DIDID tanzimi 

\ Elektrikler yan1p ta, haspan1n bir 
1 gudübet oldugunu gorünce ... 

~eh1r Mec~.si te~rinisan!nin 
inci cumai-tesi sabah1 saat 10 da 

toplanacakhr 0 günkü içtin•aida 
enciimenler mt!hab1 yap1lacak • 
tir. Hang1 gunlerde toplan1\a • 
cag1 da o gün kararla~hrù.a. 
cakhr. Bu içtima meclistn ~imdi.. 
ye kadar ilk defa èigleden evvel 
yaptig1 toplanh olacaktll'. 

ve b11 arada Lchist:mm ti1ks1 w 
ne dair Almanya ile vapt11!1 111 

0 
kavelenln hiikümsü~ old~1g1'.~i' 
ilâna te~vik etti. Çünkii 1118'~11 
matbuatile meb'uslarmdnn 1, 
lusm1 bu yeni ittifalu ·~cytstltf 
anla~ma· tabirile ifade etmel>\t• 
hlli kalm1yor1ard1. Epeyce bit 

1
,JI 

reddütten sonra Rusya Lebl5.,i.. 
istiklâlini, budut tasrih etoit~11 
zin, prensip itibarile tanJt"~tti' 
oldugunu bildirdi. lngilterc ·~t 1 
fak1mn Rusyaya bu ilk hcd•. 
fdi. . ,, 

Amerika Cümhurreisi ~f•t
Kuzvelt de ikind ve daha mii 

1;fl 
bir nokta üzerinde 1srar et~1 ·, 
ba~ladi ki, bu bahis belki bir•~ 
sinden daha ciddi idi. l\lalÜ'\ct 
ltl Bol~evikler maddiyctçi ,.e tii' 
nevi dine kal'§l husumetkiir M;
politika takip etmektedirler. 1 

11, 
betler kapahlmt~, abtr veY•

1 
Jv 

yatroya kalbedilmi§tir. (J\l ~e
sizlar) cemiyeti ber türlü nt1 

.i 

Ayni zamanda, reisler de kabL 
lclcrinm ha talarile çok yakm.. 
dan nlâkndar olurlardi. Rahats:n:· 
hklan uzun süren hnstalan, bol 
\'e te111il l1u·ada tedavi etmek için 
derhal yaylalara ç1kartrlard1. 1 

Tiirk medeniyeti kuruldugu za.. 
m11n, hcr eyden evvel stbhat i~ 
IPrine chcmmi)•et verilmi!}ti. Ot
lardn ,.e kiiklerde ~ifa anyaa 
Türk tabnbcti. çarçalmk tekem· 
mül clmi,ti. Türk hükümdarlan, 
fakir ha talan toplu yerlerde te.. 
dnd ettirmek için &)Tl binalar 
yapt1rm1 lard1. Bütün dünya me. 
dcnh·elinde, yepye bir ç1g1r aç.. 
1111 l:ird1. Ve bilhassa, salgin bas· 
tahklarin onü e ,eçmiye ça)~ 
m1 1ard1, 

Ekscrisi ~ a~h kadmlardan mil. 
rckl.cp olan (Sa,·c1)l-.rm, ordu. 
dn da ,·azifcleri nrd1. Bunlar, 
hnrplcrc de giderler .. en derin 
k1hç, ok, 1n1zrak yaralarm1, bal 
,.c k rcyag1 ile . cndilcrince ma. 
lûm <>lan • otlat1n usart'lerile çar. 
çabuk tedavi ederlcrdi. 

na t • Amà ·yada, Kon;>nda, 
Scl~uk Sultanlarm1n yaphrm1~ 
olduklnr1 ha!'.tancler, hmarhane.. 
Ier. Ttirk mille ioin hem ~cf'kat, 
hc111 de birer ilim ve fen müesse-
d~ridir. Bugiiuki.i mcdcniyet L 

lcmi. hcnirz \"ah.et dcvri ya ·ar. 
ken. O~mnnh Hükümaarlarm1n 

(Sultan Orhan)1n 

vet etti. 
183-1 senesiade içtima eden m«. 

liste, §U maddekr kararla'!tml. I 
d1: 

1- Harp meydanlarmda yara. 
lananlari tedavi eden tnbipler, 1 
cerrahlar ve bunlann emirleri al· 1 
tmda bulunan memurlardan mii. l 
rekkep o1an hey'etler. (hitaraf) 
addedileceklerdir. 

2 - tnsaniyete hizmct ga,·c~ini 
istihdaf eden bu he~:'etler, hususî 
bir (alàmet) ta~1yacaklar .. bu a. 
Jâmeti hâmil olanlar, Mr türlü 
taarruzdan masun bulunaeaklar. 
d1r. 

3 - Harp esansmda bu hey
etio alo'.m"tini gosteren hayrakh 
sarg1 mahalleri, hastaneter ve bu 
maksatla \IÜcude getirilen miies.. 
se eler, keza, bitaraf addedile. 
rek l1içbir tecavüze ugranuyaca.lt. 
lardir. · 

Bu maddeleri ihtiva eden ka· 
rar, 'bir beyanname ile, biitün 
devletleri: bildirildi. Umumî ka. 
bule m:uhar olma t için hu ust 
te~ebbiislere giri_ildi. Y e ni ha •. 

1 yct, bir<;ok devletlerin.i ,tiraki te. 

Cumhuriyet Ba y ra
m1ndan evvel bitect:..k 

istanbul Beled1yes1 Tramny Îda. 
res ne yapt1g1 bir tcbligle Beya:d 
mejdai.mm lanzim ve asfaltlan
mas1 1~min sürat~ ndirilmesini is. 
temi§'tir. Belediye, meydamn e!l. 
geç 2ll T ~rini-evvel Cümhuriyet ! 
Barramma kadar ta;rnamlanmasJ... 1 
ru 1stemektedir. tdare bu hususta 
:àz1mge:en bütun tedbi.rl'l'n alm1r 
hr. 

D.ger taraflan meydan açdd1k
tan sonro, fon bir yorde ka\ n 
agaçltlrm sokütn es. kararl tml
m1~t1r. Belro1ye, Beyaz1t meyaam 
iç·in ~eh1rcil 1k ll.Iutehass1s1 Prost 
taraimcian haz r1 

.. n n plânlar à.a.. 
h1l!nde meyà m a •açland1racak. 
tir. 

Beyaz1t camiinin etrafmm aç1l
nYrtSI Bckdlye rl\ élSN. tarafmdan 
esas 1Libari kararla~tmlmi l1r. 
Bunun cm um ·n etrafmdak1 ah. 

min cdildi, Boylece bu tc~ckkül 1 c ., rn rrtakalar tamamen y1kila. 
(beynelmilel) bir ekle girdi. Be- cakt1r. Bu · için lâzimge1'en tahsi-
yaz zemin üzerine k1rmm (haç). sat 9-12 Belcd1ye bütiçcsi.nden ayr1-. 
dan ibaret buhman i~Yicre bay. lacaktir. 
raft, bu heynelmilel l1\"ini)·cte 

alâmeti fàrika olarak kahul cdil. 
di. Cemiyetin adma da (Salib1· 
ahmer) ~·ani (Kmlhaç) denildi. 

Atatlrk 

b' 
6prl1latla 
1 geldl 

opkap1 F1 ·ara Per- 'l lurk kôprû üne, mü~anh:.t 

tarafmdan vurulmas1 «:ap eàen 
bo·. a Almanyadan gelm· tir. Boya 
~imd1 gumruki ·de bulundugun • 
dan beledi~ e 1thal ,müsaaà-esi ~
mak J.wre hükûmcte müracaat et. 
mijtl:-. Ancak bvya vurulduktan 
sonrad1r ki koprünün kabulü 
kat 'isl yaptlacakt1r. 

•• • • ver muesseses1n1n 
büyük yard1mlar1 

300 Çocuga el bise verildi, fa
kirl ere bir aglik erzak ve 
ayr1ca mahrukat dagitilacak 

~ilede bir orta mektep 
aç1lacak 

30 küaur aenedenberi mu· 
hitindeki fakirlere büyük 
yard1mlar1 dokunan T opka· 
pl F1kara Pt!ner Mite e e i 

dün üç yüz küsur çocuga el· 
bise, ayakkab1, kaslcet, ç~rap 
ve iç çama§irlanm tevzt ~ 
mi§tir. Ônümü.zdeki Cumrte
si günü de Cümhuriyet Bay
ram1 dolay1siyle üç yüz kü· 
sur aileye bir ayltk yiyece~
lerine yetecek miktarda er· 
zak dag1tacak, ayr1ca ki§hk 
mal1ruknt tn vereccktir. l\Iüc • 

escn'n bu yard1mlarm1 ge
ni letmCJ î için bir cok ha) ir 
sahiplerj teberrülerde bulun
m ... lr ad1r. Bu arada Gümrük
ler lda:-esi de mües eseye üç 
s11nd1k elbselik kuma§ ver· 
mÎ§lir. Mücuese bu yard1m· 
larmdan dolay1 müteberrile
rc te§Pkkür e•me~tedir. 

Bu müeaseseyi kuran zat 
l eskiden Hilâli Ahmer Cemi· 
1 yeti Müfettiti Umumiliginde 1 

bu!unmu§ olan merbum Si- 1 

nop Saylav1 Doktor Galip ;! 
Hakk1 Üatün'dür. Topkap1 
F1kara Perver Müessesesi Kt· 
z1laym yard1miyle kurulmuf 
oldugu için K1z1laym hay1rlt 
Î§lerinden biri addedilebilir. 

j Askerlik i~leri 1 

Beyoglu Askerlik $1.llx-sinden: 
A~ag1da sm1f, rûtbc v~ htmleri 

yaz11l Yd. SubayJar.n derhal §U. 

beI!'ize müracaatlan. ( 15798) 
Piy de Astegme.n Hi:!.c~ ir ·, 

t ail Hakk1 (13479), P •) L e 
T{;rn Cevad (14460), Pi ·ade T :n. 
Bekir on. Celâl • lkan (470~'.j), 

Oh A t gmen !smet og Ahr-:et 
l'ls:;n C:ùlbak (3?.194), Oto. T 0 g. 
men • ·az1m og. 1ust3fa R- zt;:J 
('.l252Q). 

~ilede bir orta okul aç1lmast hak. 

kmàa mahallî halk tarafmdan 

~aarif \'ekâletiM yaprlan m.ü • 
racaat· kabul olunmu~tur. Gele. 
cek yil aç1lacakt1r. 
61" _________ __. ____ ...,. 

O$anma 
Evlenme 
Evlenme davalari 
harçlar1 azalhhyôr 

Ank!lra 21 (Teleforua) -
Adliyc Vekâletj evlenme, bo. 
§anma davalanna ait Hâm 
harçlarmÇ!:a ) n.. .aàilât :, a • 
pacakt1r Bo anma davalarma 
ait olan harcfann azalt1lmas1 
Ve ... <i. t en takp lunmu a 
da bu tal-cp muvaf1k gèirül _ 
memi~.r. E •lcnmeve mu e. 
allik olan hari,lar haz1r.an 
makta olan ;. mu brr :in .h:: 
ile tenz1 obn .. cakhr. 

Fatin Fuat NARLIKA Y A 
Ya~h ba§h bir kadmcag1z· 

d1. Üstelik te Gudübet bir 
1eydi. Fakat oyle bir k1ntt~1, 
oyle bir edas1 vard1 ki baspa
nm degme genç k1zlar su do
keÏnez eline vallahi .. Hulâsa 
kendini güzel zannettigi de
gil, güzelligine kani oldugu 
muhakkakb. K1nla doküle 
davas1m anlatm1ya ba1lad1: 

«- Sinemadayd1m.. fi). 
min en heyecanh yeri gelmit· 
ti.. Gozümü perdeden ay1r· 
m1yordum. Birdenbire sol ta· 
rahmda bir golge peydahlan· 
dt.. Geldi yantma oturdu .. 
Fakat oyle bir oturdu ki kolu 
koluma, omuzu omuzuma 
degmede.. Anhyacag1mz bir 
Van kedisi gibi sokuldukça 
sokuldu .. Tabiî ben biraz top
lanayim derken birdenbire: 

«- Na11lsm1z 1ekerim .. Ah 
cammz1 ycsinler ne minnof 
§Cysiniz sÎz oyle !. » 

Demez mi. A .. Ostüme iyi· 
lik saghk, ben namusu mü
cessem bir âile k1z1y1m .. Ka
mm tep~me c1kt1 .. Ba11ma C• 

cinniler iiJÜ11tü. Y eri degi1tir. 
dim. Bu sef er yine yamma 
gelmez mi? .. Amma da çam 
aak1z1 ;mi§ ha! .. 

D1.:dagm1 iyice kulag1ma 
yakla§tird1: 

«- Cicim benden ne ka
ç1yorsunuz oyle?. Ben ad am 
yemem.. Ne olur biraz konu
tahm ceylâmm» dedi. 

Hiç cevap vermedim. Hani 
dogruau lâf aram1zda bu soz. 
Ier içimi g1c1klam1yor degil. 
di .. Kulag1mm dibinde min}. 
damrken nef eai steak s1cak 
yüzüme vuruyordu. Elektrik
ler yamnca tutup poliae tea. 
lim etmek çin ses ç1karma
d1m. f akat o agz1m1 açmam. 
dan cesaret ahntf olacak ki, 
dirsegini getirip tâ gogsüme 
dayamaz m1?. 

0 airada da elektrikler yan
d1 .. Yü:i:ümden hiddetlendigi
mi anlamlf olacak ki sarkm
bliga nihayet verdi ve: 

«- Affedersiniz, dedi, ta-
01d1g1m birisine benzettim. 
Sizi rahats1z ettim, kusura 
bakmaym .. 

Fakat benim bir kere na
mu urna tecavüzde bulwi
mu§ .. Y a bunu benimle anla
§arak ( ! ) temizliyeczk ya da 
karakol11. ~idccek, hiç affeder 
miyim. «Siz bana bakm de
dirn. Ben bildiginiz kadmlar
dan degilim.. Her ku§un eti 
yenmez .. Buyurun karakola .. it 
o;,la.nda betbeniz kül gibi ol-

' du .. 
u- Amas> efendi"l 

size bir tecavüzde 
d1m ki .. Naadsm1z 
kabahat mi?.• 

bulunma
demek te 

Hani ac1mad1m da degil 
dogru11u, f akat iyi bir dera 
vermek lâz1md1.. Artak bir 
daha her onüne gelene tebel
le1 olm1ya tevbe etmeliydi. 
Etram1za halk Ü§Ü§lü, yaka
lay1p poliae teslim ettik. Fakat, 
hâlâ inkâr ediyor. Benzeltim 
de yammza geldim, diyor. A
sti cammm 1oold1g1 nokta bu 
ya •• Y okaa sizi b@gencllm, ho
fUma gittiniz, onun 1çtn so-
kuldum diyerek hakikati iti· 
raf etse, eh bir cahilliktir yap
m1f bir daha tekrar ebnez, 
dü,ünceaiyle tirndiye kadar 
çoktan affederdim. 

Hâkim ka.dmm sozünü 
kesti .. 

- Y ani aize sarkmhhk et
ti. Siz de davac1sm1z, oyle 
mi? .. Peki (Delikanhya dO
rierek) siz aoyleyin bakahm .. 
Lâf ahp bayam rahats1z et
mi§siniz. Sizden dava ediyor· 
lar .. 

Kadm yine ahld1: 
- Hâ§â.. H~â sümme 

hâ§â .. Rahats1z etmedi.. Ne 
yalan soyliyeyim rahau1z et
medi.. Y alniz niçin do gruau· 
nu soylemiyor ona k1z1yo-
rum .• 

- Sen aua hamm. Davam 
anlattm sozün bitti.. Soyle 
bakahm delikanh .. 

Maznun da davacmm tam 
aksi.. Y ak1t1kh mi yak1J1kh, 
eüzel mi, güzel.. Efendiden 
bir ienç hiuini veriyor in
sana .. 

«- Efendim- Diyor. Sine
ma karanhk olduiu için ya
nma oturdugum bu hamm1 
akrabaqidan Melihaya ben· 
zettim ve na11lsm Meliba di
yerek yamna oturdum .. Y ok· 
sa hâkim bey bu ninem Y•t· 
taki kadma hiç sarkmtibk et· 
memin imkâm var m1?. 

Kadm yine soze kart§ li: 
- Haltctmitsin sen onu .. 

Kim demit .. Nüfua kâg1d1ma 
m1 baktm .. Ahlâks1zm zoru· 
na bak hem suçlu, hem güç
lü .. Ben nice zamane k1zlan
ni cebimden ç1kar1nm nyol! .. 

Hâkimin Î§areti üzerine 
müb8.§ir kadm1 zorla austur
du. Delikanh devam etti. 

«- Agzm1 aç1p bir tek ke
lime soylemiyordu.. Bir ara 
kalkti yerini degi§tirdi. Ben 
de Mcliha benimle alay edi
yor diyerek tekrar yanma so
kuldum. r Ne o dargm r.nyn 
niye kaçyorsun?. Dedim. E-

"Dev . ._ i ii't\Cli. ·· b'f~ 

------v--

K. eli Trenleri 
---·---

Bu sabahtan itibaren 
yeni tarife tatbik 

edilccck 
Bu ::.abahtan itibaren Sir • 

keci _ Uzunkèiprü • K1rklareli tren 
seferlerinin hareket saatinde. ta
dilât yapilacaktrr. Trenler sabah.. 
lan s.aat 8,30 da S1rkecidien, 8,41 
de Kumkap1dan, 8,55 de YedikÜ. 
leden. 9.01 Zeyûnburnundan, 9,09 
Bakirkèiyünden, 9,20 Y~lk.Oyden, 
9,29 da Kücükçekmeceden, 9,41 dt! 
Kulclibur-gazd•m, 9,M de is ar • 
takuleden, 10,05 de ômerUd-en, 
10.25 de Had1mk<iyür.den hareket 
edeceklerdir. Seferler Had1mko • 
yünden itibaren eski tarife iiz'e. 
rine deYam ed-ecektir. 

Yenikoy mer'as1 
koylülere dag1hlacak 

• Yemkoy. mer'as1m.n arazisi az 
olan Kurfali koyu halkma sattl • 
masr Malrye Vekûl-elinden iste 
nilmi~ti. 

V J.:âld. buractaki arazinin be. 
dellnin b.r kismm1 koylùlcr &ie. 
mek artile Z1raat Bankasmm Uje 
i tirak etme~ini :nuvaf1k gôrmÜ'i
tür. 

---o-
Çar§1kap1 Pazar Y eri 

Dcgi§tirilecek 

Ça 1kap1àa t•ra1-ethaneler o • 
nünd kurulan paznrm dukkû:i. • 
c1larm _ikf yeti.ni m ucip o 'dt. gu 
gèirülerek ba~ka hir _}ere nak. için 
tetkiklt:re geçilmistir. 

( OELÎJÎ GOZBL ) 

Resmî Teblig 
edebiyat1I 

Hergünkü havadisi yazan m•· 
harrirlerin bile agz1 ne kedar 
degi~tni!j. bakmiz: 

Gazetclerden ayuen: 
«Balatta oturan arabac1 Osma. 

mn 3341 numarah arabas1 dila 
§lehzadeba~1nda 27 numarah n 
lf:trklareli plâkali otomobille çar
pi§nH§ltr, 

Çarp1iimada araba ile otomobil 
agtr hasara ugram1'js dn insa11. 
en zayiat olmam1 hr.• 

Yaln•z bir cihet unutul u~: 
Esir almmtlj m1, ahnm:iml§ nu?! 

Bu Ne Mi~yedilik? 
Feril.ii~ ilnde hir fm,!lda çah· 

~an Yakup, ayni fmnda çah~an 
R1zn ile hir i~ mcselesindcn do. 
lay1 ka\'ga ctmi.,lcr, kavga csna. 
smda Yakup e1ine tri bir odUJI 
alarak vurmu~, R1zay1 ba§1Rda• 
agir surette yaralamtlj .. 
~imdi ne dcrsiniz? Ilaydi ada. 

mm b:i~1111 gozii gormcmi§. Fa
kat, brc k1 ·met ! ilnlcz, dnaa 
Dl!. ·11 ktyd1n! .. 

CIMBIZ 

1'•"' vî fikirlere ye kanaatlere 11,, 
amans1z bir mücadele aç111 1 ~ ,,il' 
Halbuki lngili:a: ve Amerika '\,r 
letleri bilbassa bu sonun~;~,r 
fevk~lâde mutaasstp vc d1 ,. 
bir kütled.ir. Ayr1ca Yeni' Diitl't~ 
da yirmi milyona yakm knt~,,, 
mez e ine mensup kimseler 1 te' 
dir ki bütüa kalabaltk zii111 '~w 
protcstanlar, ve katoli!..lc~ ~ol 
siz bir idare fie ittifak1 111C 11 f 
goremiyorlard1. N azizmden V' 
Janm1yorlarsa, Bol§evizn1dcn • i'' 
bilse daha fazla • gayriiucr1 

bulunuyorlard1. 1~ 
l\fister Ruzvelt son gar~ 11 

toplanhlarmdan birinde dii..' e~ 
deger' bir noktay1 if~a rl~,f 
hem §ahsma, hem de vnt•0 

1,, 
Iar10a kar.jt bir vicdan horc~~,11' 
lâkki etti. Dcvlet Reisi '1.in • ,~ 
digine gore Moskova J..onft'rrt" 
sIDa Mirak eden IO y3 (fi:·~)· 
man)1n bir vazifcsi de (St11 'ti~ 
den din ve vicdan hiirrl~·e eV 
tammav1 kat'î surette tdtP , J 
meldi. .Amcrika yard1m1 21~J 
bu §art tahakkuk edcl'~e ttlc 
olabiletekti. 1 11 

'1 
Esasen malûm oldul>u .~·c•,1,ri' 

bizzat Mister Ruzvelt bütutl. ,1· 
§erileri gibi diudar bir §ab.Si ~il 1 

tir. battâ Mster Çürçil le 11 1~" 
:urhhs1oda ve Atlantikle btl 11 

h • b' •y1Jl .1 tnklan vakit ru am 1r a ,1W 
dinî mcrasim yapmak zarur 

duymn~lard1, '" ,, 
Cümhurreisinin bu tai~·• ., ~ 

te~ebbüsli Kremlinde derin b'~el 
1nrakmt§br. Bunun üzcri11e"ll~ 
ne kadar esasen Rus 19311 t~ 11' 

" "•"' Il kanununda nazarî olan b" '. 
hürriyeti vana da bu kere .111,ll' 
bet daha ziyade taln·iye ed• 
tir. 11 

Ayni tanda fngilizler de ~I~~ 
kova üzerinde nüfur.lar •':I' J<tl JiilY 
mt§lardtr. Çünkü An~lik~",c1~ 
sesinin en büyük ~ahsiyeh ete' 
terbur;v) ba~piskoposu g11~,111(;1 
Iere ~ beyanatta bulu\l11~. 1,e? 

•Sovvetlerle ittifak ~11!1., ël', . J Il • ~· 
bizlere garip gelmekten , 1 etlf1

' 
1 

gildir. Kml ink1lâh1 teh'15 e 1tl~ c/'11 
olan wliim gsodarl1kl:l'·1 Il.,, r '' 

d t a~rlr ·' " zur gürmek ,.e ne e p· ... :' "I 
. . d d' 1 mnfl" ,,tf 1 lJ!ek elumz e 1r. • lln··' ~cG 1 ~ 

senclerde vaziyctte ka ·d~·sl'~t ~ ~ i\ 
bir tahavviil oldn~unu go 1t'1'v t ~1\ 1 
11lâme!ler me,·cuttur. Bh'Z~Jl ~' 4~ltj 
lar kabul edilmi~. ve. i~1k"f~r1l~ 'td~ .• 
re§inde tamir edilm1~tir f'i ,, 
~i~ hürriy~tine gO<;te~ile~tl fi';. ( l1~ 
1hna ve dm ~erbe:;tis1 

1t 111 r ' 'li 
yanda saytlabilir. Fa~11t 11

:pli ~:r < Qs 
him mesele bal ve '. 1'\tit• ~I" 1 ~l 
arada dii~ünmek kcyf1yrt~î si~~ 1 1111 
f1rk:mm ,·cva bir .kt1 .i; c,4",, ~~ 

• b'Jtl, 
min mukadderat1 ba 1 ~ tetil''..1 I 
C·t gildir. Bütün Rus n111 i.•"'" 

(Derai ' üno;; St 



') 

""' J 

,. 

., \ 
~:~ ._ B, TE!iRIR ..:..._ • ,.. ...... ,# .. ----- -~. . .. 

~' " ' ~ ; 

b- BOGÜNLER 
• • 1 IÇIN.~ ~ 

...-- .... -:.-· ,,.;_,..._....: ... ~ .. ~ 

UNUTMIYALIM 
1'::1t11av g t . . . b d i-a, • ~ aze rc;.1 1ç1~ en ~n 

·1 !St d"k httn e 1 leri zan1an, ilk ha. 
,, 1• goJen menu §U oldu: 
•lùn 'k' 4~ l 1 Bayraminda Km-

s,u::;"P•gandas1n1 yap1yoruz. 
l1lai· n bir baftasm1 da Ki.. 
tai.a liaftas1 olarak an1yonu. 
ba(t :• 365 giioün, di&-er bütün 
'iu a ~tinda Kmlay Cemiyeti. 
biill!' 11 \"e müt<l·au varhg1na 
ltiii tt •d"' kaç gazete ve ka. 

\"ar• B .. '·' L •u1d • ., u mue.sese .... , .. u-
~~.1ugu giindenbeci, olar Un.. 

.. •11 " Ill •ç1nde harikalar yarat. 
•sin b' . 411 

1 •lm1~ harp meydan. 
lltu;::•: felâket giinlerinde, 
b.~ ••plerin ~efkat istiyea 
tir. 1•rin1 steak, elile olqamq· 

k 
~.:•! edelim ki, Kmlaylll 

•&•ndasm1 yapmak, hatlâ, 

Y A ZAN: RE~AT FEYzt 

Kmlay1 hattrlatmak hususnn. 
da, çok cimri davrauyoruz. 

Bayramm ne,'eli &'ÜD]erin. 
de, elinize ahititmz bu ru.ete 
hayku1yor; 

Kmlaya yard= emis. 
Tasdik ediyarm: 
Evel, Kwlaya 111"- et. 

mek lâz11Ddir, 
Bu ta.sdikte reni1 lrir bliall· 

aiyetimiz val1hr. Kwlaya ba 
almtya brar veriris. ÏI, flili. 
yata reçmiye blir. Bayram 
reçer.. qlerbnlze clalanz. Git. 
nün bayatm ola&'daja11 içmde, 
K12alay1, ta, relecek Bayrama 
kadar unutunu:. 

Kmlaya yardllD, lnsanhk 
ldrak ve fUUl'UDUn en yerinda 
hareketidir. Bu barekette re. 
cikm.iyelim. 

~ !!ÜNÜN MESELELERÎ) 
~: ija t p a f et j Ve ki. kiyamlar, 1.syan1ar haiktn ib. 

ll}!ll tiyarl itaatinin zorluga, cebre, 

~~ \\llevî isyanlar 1iddete ~a1~iai z&.i:r.anda vu-
~t' l. _ kua gie~. Bôylie b.111' zaman· 
it• "''Il ... . • da, diger bir tabirle hall< kütle. 
t; bi

11 
t\'1 1syanlan bar- l<!rinin ruhl ballerindeki de~ 

1 dev L J t™"lerin ânl veya daha dogrusu 
~k ami, YOKS\l - tedrirî tebeddülâtm tekâsiifile 

·:: ~,h_\'e sef a let besler umumile§ligi •. pa:la"' .• , erdi~i .. za. 
;fi ~âmit Nuri IRMAK manlarda ihhyan 1.ut .garule-

~t - mez. c.ebirl~, J'd?e\le da~.:: 
Il! Ier, devletler.n manevî 1 a t t.emm edilmes1 !Se ::sli 
~ •. ht~ k l """ rm., onlann ""·1tün ;<le. un o amaz. 
1...' "~ .. .. bütün . .<1,· :'"llllli ha\·atm.n idarecisi Napolyon Bon.apart'm 
~ ~' ol;n hükûmetleri AVTupada hü.kümran oldugu se. 

1;. i.i-;~ \'e esrarengiz bu ku\'\'et o. nelerde bu fatih1r., askerî dikta-
,1'- ~ ~anll'lar. 1.lk zan:anlarda tërün i<:laresinàe bulunan milloe'I. 
pl' 411 ~da. son zaman tarihind~ lerde •ilâhh isyar.lar gürü'enie • 

~ lt e io;timaiyat s;;halanrda mi~ti. Devlet veya :lâhî teltkk · 
•:,;. ~tâp1;'.in maruz kald1klan in. olun.an kuvvet; ~a'll korku, say. 

·1· ~ ' de," l"!ltiJnen bu z1hniyet ~ek- gi h1Slennin kok ~e51 ve n .•sil: 
il .''!.la b·fti..'"!n"i, fakat esasmi mu. den nesil; . mti.kal e~lemesidir k., 

~il ~ dt eylell'Ùitir. Aks: \-arld ol- tarlude s1lahb isyarnar n vuk- .1. 

l l l><!lt 'lllahdutzabit~ ve dir...r nun nadiTen k.avdolunmas·na ..,. 
.~ 1 lt ,.~ ·1 t . t ' 

~t"'i 1] \'\·et'erlc !:' ' \.iimet'erin bep te~k1 e mllj 1r. 
v'-P t- '~ J. , • • 

,11· ._ 1 emnl ·eu temin 
'V l'ti • Un d 

1t1 ~ . lerin1n ':, ;int ~ t ahz .. 1k'.. ·a11n ... us e" . u um-
~c lliif. askeri dik tnrlerin pek 

l'tl ~Onlan ibtiva <'den hall< 
~. ~ er. uzeI"nde uzu1. sender, 

'là ~a la ad .K]ar, rnuddetçe, 
· 4. alcfler b1ra kar ak istedik. 

'la:tlda haJ<.in olm 'an, kay1t. 
l.h·· s12 itaat temm eylemeleri 

• oJn: ~ar•c ·'~ur. 
~~ ~~erde. harple1de dahi 
·tij • 1'eron'a bùvùk zulüm. 

~ ,:g tahr,'.,ahm, ~·ah§etlerini, 
1,_'t ·~· Papahga dm ugrunda· 
;;'1'• hrnl?ù. Nap?lyon &na. 
\ ~le~un ylllar btiyük harp ha. 

lt -111 yaptiran, anulanru 
l• 'lllt sahalanna kuymalaruu 
~~lit lt1lan âmi., kütlenin tU. 
· Ili. <':tkûr ve em~ah r~esa

~\;Vaffak1yetleri halk kütle. 1 
~;!' 1 ~htiyari itaatleri neticesi 
,il' hnu§tur 
,er ~, •. • 

$ :in<Lki harp içind~ zaf•r ke • 
bm~inm Avrupa llsanlarndan 
biT kaçmda b"'l! harfi olan c V• n'n 
~~ay1lma.s1, ~al é"lt1n<laki rrem • 
l.,.ketler<le t kilât ysrilmas:. ç<>te 
mul,arebeleri.nin te~vlk, 1iam'm <'• 
lunmaS1 gibi usul!erdcn, hareket· 
lerden. faaliyetlrrden fa:zlaca hah. 
sol undugu anl3§1l ·yor. ir gilterp, 
Birle-§ik Amerika, Rusya fabri • 
kalanm:l<a bayyareler, toplar, tank.. 
!ar:a d.iger harp âl.,.tleriaur., mal
zemenin. techi21a!Jn haz1rlanma. 
una geceli, günd'izl'l cah~1hyor. 
Manevi faa\iyet1er<'. Avrupad:i 
bozgun husule g ,tirilmesine dahi 
ayn; derecede ve hattâ daha fa7. 
:la gayret sarled'!dig' mü~ahed~ 
olunuvor. 

Bilhassa tayyareler n bir k1fa. 
daki en uzak mernfe1erdeki ~ehlr· 
lere dahi nihayet bir:Uç saat '.:;;n. 
de haV1adan bombal11nm bo~alta. 
bilerekleri §imdil..i zamanda si -
lâhh leyanlardan bydalar bek • 

I . ~ ! ... : ~~ 
~IZIJ.A Y 
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Demokrasinin canl1 bir 'timsali 

RUZVELT 
1918-1940 araszndaki tezat 

Büyük demokrat Bir~ A. 
merika Cumhuriyetinin, §imdiye 
hdar ,elip ll"ÇE'D reisleri arasmda 
ea demokrat1 olm M<isyo Ruzvelt, 
ayni zamanda memleketin en 
selll'patiJt simal.anndan, da biridir. 
Sade~ine, aJçRk gônüllü~e A· 
merik;ihlan bile hayran etm~tir. 
Yine denilebilir ki, bütün selef!eri 
arasmda Ruzvelt kadar kendinden J 

bahsettiren de ohnam~llr. Bunun 
ba§hca 11ebebi, ("rek iiçüncü defa 
olarak mevkil riyaeste getirllme. 
si, gerebe ~igtmiz bercümerç 
devrinde Avrupa demokrasilerini 
himay.. etmesi dolayISile muhtaç 
olclultlan wsaiti harbiyeyi tl!Sir • 
goemesi, osm1m yirminci urm 
tarhine mal etmi~tir. 

M. Ruzvelt, •Beyaz Konak> da. 
Ici yorgunlugunu, kir:lara, p!hirden 
uzak sayfiy..lere giderek dinlen· 
dirir. Bu tenezzühlerinde otomo.. 
bilini Jœndi kullamr. Madam Ruz. 
velt de z.evcine refakat eder. Gü.. 
2lel'gâhtaki fiabrik.e.lardan çikan 
amelelerle sam.irnî lœ.sbihallerde 
buhmur, c:mlarm ellel'ini s1kar, si· 
gara ahr ve ver.r. 

Mad.am Ruzv>elt de sadel:ik bu. 
susunda kooa51.J>àan geri kalmaz. 
!yi bir ev kaduu, mi.i§filt bi.r val.de 
ola.n bu kadincaktz, ayuti zamanda 
ftk.ara anas1dir. Koœsi cBeyaŒ 
Saray• da mesiilirile me§gulken, 
o, h.ay'..r œm.i)"'tleriini, çocuk yu.. 
valanm gezer; bi..rçok müessese... 
lerin f,ahrl reisid'r. Hima)"'ger • 
desi lrüçülder, oou cbüyük anne• 
diy.,. k.a.Ji!liarla .. 

Beyaz Konak'da, Madmn Ruz. 
veltin bususî dairesi yanmda kü.. 
çük bir mu!fagi vard1r. Buras1 e. 
lektrikle ve fennin 9Cl'll icaplarma 
géire becliiz edibn~tir. Saraym te,_ 
rifatmdan hiç de h O§lanmayan 
kan koca, y.almz kaldlklan vakit, 
burada Madam Ruzvelt:in biz:ziat 
ihzar ettigi pasta. kek ve reçellerle 
dirnaglann1 kuvvetlendirirler, 

leneme.z. Bu sebe!Jl~ ruhl 'syan • 
larm haz!l'lan:mas1 .. 1~. rokuuna 
gayret olunuyor.' 

Ruhl, manevi isva•1h1r umum'. 
~. hall< kilt1eleri arasma 
yay1hrsa hiçbir huk.;mtlar, aske!'Î 
d.iktatéir, fatih, lrumaI'dan hü • 
kûmet tedip, tien kil im kamJnru? 
malik olamaz. 

Harbin devarru, b;iyük •nsan ra. 
yiatm1, yoksullugc:n, scfaletin 
dalga halinde tezaylidünü intaç 
etmektedir. Za.ter a~:tile askerî 
kuvveUeri mütema'iiyen çarpt;. 
t1mn muharip m'?rnlelcetler<i.e, 
~iddete, cebre, ~zyi&lere rai(mer., 
ruhl, manevî isyon1arm umu.mi.
re~mes:i ihtimalleri bir bakil<at 
balini alabilir. 

YAZAN: 
Hikmet Nisan 

~b~a, bir aile snfras1 ôrliinde 
' ber ,eyden "" berJoesteu IWlk ild 

ienç â§lk hayat. YR§U'lar. 
Ha:rpten binz evvel, Ameri • 

kayi zi)"aret edeti wgiltere Kra. 
liçesi, Beyaz Sarayi ,rezerken, 
Madam Ruzwlt, Kral.içeye bu bu • 
susî mutfagi da gôsermi4, lçini 
~ken genç Krali~e: 

- Ah, denq, benim de bôyle 
bir yerim ~ neler y.lpard1m ... 
F.ù:at bizim 11an1ym protokolu • 
nun esiriyim .. 

- Evet, M. Rnzvelt, §imdi)"" 
ka<lar gelip geçen Amerika Cum. 
hur Reislerinin en sempatigi, m 
demokrah ~ en çok sevilen;<Jir. 

• •• 
Saadet ve f-elâket, ya tam gelir. 

16, yahut da size kilsm~ ol ur • 
la:r, semtinize bile ugramazlar! 

Talih de oyle. 
K.imi, qn para sermayesiz ren

gin olur, kimi de vanru yogunu 
bir i§ içilll sermaye edinir ve az 
uro.an 90ll!'a bepsini kedi.Y"" yük.. 
letï.-, ~pa oturur'.. Bu, fertler 
içi.n oldugu gibi, cemiyetler ve 
milleler için de éiyliedir. 

1918 Fransas> ;1.,. 1941 Fransas1 
gôzümüiün éinünde canh ve bariz 
bir misai oLarak duruyor. 

'1918 vc anu takip edcn yùlar, 
Fransa için büyük bir saiadet ve 
refah devri oldu. Franonùar, Al. 
sas.Loren eyaletlerile Kamcrun 
ve sair Abnan müstemlelœlerinin 
Fransaya ilhalc. ile on binlerce 

ki.Iometre murabbai ~jtinde 
araziye sahip oldul.ar. Harp taz • 
m m ati ol ak aid an lrara ve 
deni.z nakil vasitalarile tn"'vcut • 
1ann1 çogalttùru', maddî tazminat 
ile de hazinelerini b& loat daha 
ze'nginl~tirdiler .. 

0 senelerde, Fransa, fimal ve 
cenup Amerikahlar1 Ile Hind mih.. 
raceleri, MI6!T prensleri, Kanadah 

1§ adamlar1, Holanda ve müstem. 
leke zenginlerinin tavaf 'f\tikleri 
bir nevi ·Kâb•» idi. Dolar, floren , 
peseta, sterling'ler Paris sokak -
lannda sel gibi alctyordu. Oteller 
hmcahmç, eglence yerleri leba}ep, 
Monmartr'in sefahet yuvalan sa. 

Bahlara kadar, igne alllsa yere 
dü ;miyeœk kadar tiklun tikhm 
dolup bo~hyordu. 

Güç iktiham edilen btt gallbi. 
yetin verdigi ne~'e ve h1mar ile 
Fransizl.ar tuhaf bir hal alm1~lar. 
bir nevi gurura kaptlmL~~ardI. Hiç 
bir §"'Yi be)""nmezlcr, herkesi s1. 
gll' giirürler, Megalomani hastal.. 

tin.a tutulmu~lardl. Bu, biiylece, 
1939 a kadar devam ett:i ve ma. 
lüm harp ba§liadJ. 

Bu gü.n 1941 yihndayu ft Fran. 
sarun çehresi nedilr?. 

Otuz d<>kuz gün süren b.arpten 
90nra, pek güvendiltlen Maiino
nun ismi cismi kalrruyor, Fran. 
aanm mühim bir lusm1 ~gal al • 
tmda, mütlefiklerinin' hepsi birer 
kii§ede ... Millet aÇ ve sefalet içi41-
de, muazzam Afrika tm.,arator • 
lugundan hay1r yok, ticaret dur. 
~.' paras1zhk, 1stikrars:izhk, i§. 
81.Zhk ve derin bir suku tu hayal.. 

1918 mü11arekesi ile 1940 müta. 
rekesi arasmda müthi~ tezat. 

Evet. saadet ve felâket, ya pir 
geliyorlar, ya hiç! 

IKI RICAT 
(2 inci sahifeden devam) 

yaklandiran ve barekete getiren 
derin bir dal11a kar§tsmdayiz. Fe. 
lâketin birle§tirdigi vc eski hata· 
lanm unutan dindar n müttehit 
bir Rusya karpsmda ka lacawmiz 
muhakkaktir.• 

Ruzveltin ~ahsi mümc•slh Mi,._ 
ter Taylor'un Papa ile iiomadaki 
mülâkah da bu dava)'• istihdaf 
ediyor ve Vatikan ile Kremlini 
bar1§tirm1ya matuf bu1unuyordu. 
Anglo • Saksonlar dal11li umumî 
fikirlerinin eebn altm oo Rusya· 
dan dinî teminat ald1klan gibi, 
ayr1ca Aln1anyan1n Bol~evizme 

kar§t miicndelesine vcrmek iste. 
digi •mukaddes dhad. çe~nisini 
ve bu yüzden relen knvveti a· 
zaltmak istemektedirler. Çtinkü 
Alman malbuoh f""1cdllen mem. 
lcketlerde ballon tekrar açilan 
kiliselere giisterdigJ ragheti ve 
Rus ordulanmn dinî âyinlcre o. 
!an iltifatl.m u:run uzad1)·a hikt. 
ye etmeklc bitirememektcdir. 81· 
ristiyanl1g1n, medeniyeün ve Av. 
rupantn kurtar1«IS1 olmak rolünü 
has1mlar1na çok giii·düillet1 için 
Anglo • Saksonlar Moskovay1 din 
Ile ban§tmniya icba• ctmi§ ve 
kISmen de muvaffak ol'11u~lard1r. 
Fakat Papa Onikinci Pi protes. 
tanhi{ln en büyük ruhanî make
DlJ olan (Canturbur)) ha~rahibi. 
nin sarfcttigi siizleri, o kadar mu. 
kayyet VC mC§fUt ohn'lSina rag. 
men, tekrarlamak i~te1nen1Î!}tir. 

i;;üphe yoktur ki demokrasi ve 
Anglo • Saksonlarl" it!ifak Rn!I. 
yaya bazi düstur vc kanaatlerin. 
de az çok fedakârhk yapmay1 is. 
tilzam ey lemi§tir. .i\.merikan vc 
l'.ngiliz yardum Ktzillar için bu. 
gün birkaç kiloseyi trkrar açnu· 
ya ve millctler hakk11u nazarî o. 
larak tanmuya deger. 

Büseyin ~ükrü BABAN 

KIRK 
--~---~-1'1': .... .._.....__..__...,. .... ._. ..... 

El 
•• 

Openlerin 

Ah, ae hay1rh, ne rüzel dua idi 
o: 

- El iipenlerin çok olsun ! 
~imdik.i pek cençlerin, çocuk. 

larm, hele minirninilerin çogu, 
bu duayt belki de biç duymam1~ 
lardir: 

- El èipenlerin çok elsun! 
Bu pek hayirh n pek rüzel 

•ua, yahut dil~ 1u demekti: 
- Sen de büyü yavrum sen de 

bizim rtài ana, baba, tey;e, olay1, 
hala, unea ol, 8enin cle bizim ci· 
bi evin, barlan, çolugun çocu. 
pn, battâ tormdarm olsun ,..., 
trpk1 hëiyle mübarek bayram rün. 
lerinde senin elÎllÎ opecek olan 
bu yavrular, iiyle birle, iki lie, üç. 
le kalmas1n, Allah onlann H)'l· 

lar1n1 arttirs1n! 

Bey cidi talih bey, vaktile a. 
namdan, babamdan, ninemden, 
halamdan ve daha ba~ka büyük. 
lerimden bu pek haytrh ve güzel 
cluayi ben de pek çok alm1~hm 
amma, neyleyim ki sonradan fe. 
lek yâr olup da bize bayramlar· 
da, seyranlarda el èipenler ver. 

Adliye 
koridorlarlnda 

(2 inci saliifeden deo.1om) 
lektrikler yanmca yanhthit 
m1 anlay1p iizür diledim .. Gel 
gelelim hamm ba1lad1 bai1· 

np ç1g1rm1ya.. Rezil, kepaze 
oldum.. Hiç bir kabahatim 

yoktur .. Yükaek mahkeme
nizden beraetimi iaterim .. 11 

Mahlteme gencin bet gün 

hap•ine, fakat aab1kaa1 bu· 
lunmad1gmdan teciline ka· 
rar verdi. 

Mahkemeden koridora ÇJ· 

kan aâmiler arasmda yqh 

ba§h iki kad1n tiiyle konu1u· 
yordu: 

«- llâhi Fitnat Hamm .. 

Sen buna inandm m1 aanki.. 

Benim anlad1ji1m, karanhkta 

çocuk kad1m ah1m tahun, 

yagh bir tikâr zannetti.. Ya· 

nma gidip oturarak ba1lad1 

el pe§revlerine.. 0 dn mem

nun aeaini ç1karmad1 •• Vakta ! 

ki amemamn elektrikleri 

yand1 •. Çocuk dil' diiktügü ka· 

dmm albmthk bir gudübet 

oldugunu gorünce muhakkak 

mideai altüst oldu ve yerin

den kalkh. Lâkin o kalkmca 

cadaloz k1zd1.. Ve Ço
cukcai1z1 polise yakalath. E· 
ger bu biiyle olmad171a a· 

namdan emdigim aüt bur· 

numdan gela in!. Jt 

' 
SAYFA-3 ., 

~-~-:..-,..--..-:.:-

Çok Olsun ! 
Yazan Q,man <:rmal KA H;ILJ 

medi, bundan on iki. on li\' y1l 
içindp bir tek el iiper<gim ~ eti~i. 
)"ordu, Onu da kahbe felek 1ok 
riiriip ald1. Onun için ben. , imdi 
ba~-ramlarda bu dua~ 1, ancak yol
larda elimi open eski tal .. bl'leri· 
me kar~t ediyorum: 

- El Openleriniz çok olo;;un! 
Benim için de o da bir ~crd, 

• da bir iftihar, o da bir snlnç 
vesilesidir. Çünkü onlar da brnim 
birer evlâd1mdir ve onlarin da 
el iipenleri ne kadar çoi(ahr va 
kendilerine ha)·irh birer hale( o. 
lurlarsa bu cansm yurdumuzun 
yüzü de o kadar güler. 

Onun için. ben bu sabah evler. 
de, yollarda, ~rada burada an. 
nelerinin, babalarimn, teyreleri· 
nin, amcalar1n1n, day1lar1n1n , ha. 
lalar1n1n, hocalar1n1n, ustalar1nlll 
aayg, ve se~~i ile ellerini ùpen 
bütün yavrulara, bütün çocuk. 
lara, bütiin delikanhlara, sankl 
hep birden gelip de benim eliml 
iipmü~ler gibi, un ve vürekten 
bu duay1 ediyor, bu dilekte bulu. 
auyorum: 

- El iipenleriniz çok olsun! 

BALKEVLERÎNDE 

Eminonü Halkevi Cum
huriyet bayram1 

merasimi 
Eminonù Halkevinden " 
Cumhuriyetin 18 inci y •ldënü

mün" tesadüf ~en 28 29. 30 B•. 
rincile§r!n 1941 de Ev1m:z sa lo. 
nunda yap1lacak mcrasimlerc ait 
p rogram a§ag1ya ç1kanlm1§tir. 
M~rasim gir~ kartlarmm E,·imiz 

Bürosundan ahnmas1 .rka olu· 
nur. 

Program: 
28 Birincit>e§rin 1941 sali gi.mü 

saat (20) de: 
l - Aç~: C. H . P. Vilâ e t l dr.. 

re ff2y'eti Reisi Re§ad Mimarog. 
lu. 2 - Kon ferans ; Halkcv1 Rc1si 
Yavuz Abadan. 3 - Terns1l (Kral 
Ôdip) : Halkevi Temsil $ubesi. 

29 Birincite§rin 1941 çar§amba 
günü saat (20) de 

1 - Açi§: Hakevi Lil ~:deb1yat 
~ubesinden Adnan Ôgüt, 2 -

Siiz: Halkevi Dil, Edebiyat i;>u • 
besinden Tank Zafer Tunaya. 
3 - Konser: Halkevi (!rk estr~st. 
• - $ iir 

30 Birincite~rin 1941 pPl)'< mbe 
fiin saat (14) de : 

1 - Aç 1~ : Halkevi R~1 s1 Yavuz 
Abadan. 2 - Sôz Son P osta ga. 
r:etesi muharriri Nusret Safa 
Co§kun. 3 - Spor hareket1en. 

30 Birinc 1 te~rin 1941 per§e>n be 
rünu saat ( 14) de: 

l - Aç1§: Halkev1 Oil, Edebi. 
yat ~ubesinden Alâeddin Ôren. 
2 - Soz: i;;ehir Meclisi âza sln
dan Meliha Avni. 3 - T <:msil 
(Kr al Ôdip) : Halkevi T('ms il :;;u. 
btosi. 4 - Çiir . ;li' ~iselen !!,bat eyler 

. 
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i" hahrlatan menek e mavisi giizle. fal için kullan1lan iskambil kâ. mur alhnda uzakla~t)"ordu. pek samimî idi. Cevap \Prmedi- - Ha) di çocukluk etme! .. I. te•· 
rile dalgin dalgin fak1y1 dinliyor- g1tlnr1, bir makas, bir kur5un ka. Taksi)e .,telimin 2drC'>ini 'l'l c!i· gimi gorünce â§Ik bir kad1mn bo. &en üstümü ara ... Fakat... 
du! .. Fakat çene kemi~nin te,. lemi. bir atlu ve bir e.ki gazete gim zaman Fransanm ccnup aha. jjuk sesle teslimiyetini ilade eden Bunlari soylerkcn •ilâhi yaka. 

i:J h. kil elligi kavis sarmn kadm1n gibi §•lier gorünüyordu, Fair• Iisinden oldugu anlasilan ihtiyar kollanm boyouma dolad1. Ba~nn lam•~hm. Kolunu biiktüm. Ciiz. 
'jl ~i~ •• k A k M H•k • irada ve azim sahibl ~ldugunu an. hesapça birkaç dakika •onra don· §Ofiir: •Hay hay! Ba0iistüne!. dl!. ba§mla yasladi: danla silâh1 tebime yPrl• tirdi111.. 
jl" '4.YU ~ . VC acera 1 â yeSJ lahyor ve mantosu, krep maro. mek üzere barakadan çikm1sh. di. iri yaginur tanPleri tamlart •-Bu rüzdan1 bana ver! .. dedi. SarHJ1n kadtn scsinl ç1knrn11~or, 
~ \' ken elbiscsi altmdaki vücudu Verde biraz evvel sar1~1n kadi. iirtmü,tü. f'iizdem , ~hm. lçinde Yeminle siiylüyor11m, lm b-nim giiz)·aslari vanaklarmdno yu var • 

. • Il' t, ~· J. Joseph • RE. "AUD Çev1ren: Fuat KERMAN sporcu bir kadin enda.nu arzedi· nm verdigi on frangi koyarak on frankhk üç kâgittan ba§ka bir için pek miihim.• lan1)·or ,. drafa k••kin nir gül 

,,... ~I ~~:•)e )klun oldu&'u için ara. kaç hizmetçi kmn, bir canbaz yoFrdul · b'tfkt hl içinden be§ fronk ç1kar1p iade §ey ç1kmad1. Hattâ ufak para hi· 0, bu roide pek beteriksiz, •al kokusu nel:'fediyordu. Oevam el· 

I 
•r • 1 a 1 1 en •onra o, r §ey ettig•i ciizdanm bezin athndan le . .Ne ••eni, ne kullanilm1•, ne ve kPmik oluyor, tev1ii miikâfat • tim: 

' ,, lh . • .. •rakeleri i. itilen bu hi. karis1nm, birahane hizmetçisile ·· 1 k•i'zin falc1y f kl '- ' • ·... ~·1· •uYnli, . sov eme ; a Oil ran I& çikml§ bir ucu rozüme ili~ti. Cüz. temiz, ne kirli, hepsi bepsi on rcsminde bir a§k sahn<.'Si yaratan - Size vard1m edebilmeklighn 
Ill'. ~ ~. ~' §ehirde riinar i:arni. yassi burunlu, kulaklan karmba. bi~ kâi:it verdi. Falc1 dcrhal eeke. danm diger k1sm1 barakanm di. frankhk üç zevalh kâgit. llokka. küçiik bir talebc balini ah)·ordu. için kin1in hesab1na çah~hgnuo 
~;Il' "t1i-.

0
•"'es biçiminde birman• bar gibi çentikli , boksiir tanrh, tinden büyük bir ciizdan ç1kard1. §tnda kalmt§h. Acaba telâ~le cüz· bazlar gtbi ceketlerimin astanna ~üphesiz bu i~leri, cür'etkàrhgi. anlamak ihtiyorum. 

Cl' 1..~ lt~ bu .. rI§lD i:enç kad.Jn kunetfi bir adanun fallarina bak· lçinden be§ frankhk bir kâji'tt a. · . . k 1l ~- • l.urulan pana)tr §enlik- b. Barakadaki aydmhk o kadar larak sarI§lD kad1na iade etti. dam birdenbire yert mi ath? Ne yaphrd1g1m ince, gizli bk ceba na ragmen, lrulaktan •§•bn• su. Burnunu sildikten onra ktrÜ. 
, t 11 !ru 1 'd L' f k b" d" b" olur olmaz dedim. Hemen rüz. bu paralari yerle§tirdim ve bun. utile bili~·ordu. be "" ha". at damgasmi 18 ·n. an 

t~'.;• l... 1 .., tniihim eélenrelerini n·et i ' i "' u a •r ur un. Sonra sar1§ID kad1n yine lii~bir dan1 ceb1'me koy·dum. Lâmbay1 Gülerek: •- 4te cüzdan! de· ·' r' '<. ~ •. -~ ..... ak . Il . dam. le fa! kâgttlarmm üzerindeki ha. 1 k . . t f lar1n yerine kendi paramdan üç k b .. d bü,bütün ba~ka bir çehrr ile ha. 
'j 'li.;,~ §•mus en 'ey siiy eme smn e ra ina bak1. siindürdükten sonra agir ag-ir ora. tan<'· on frankhk ko• dum. <:ahrin dim. Dikka!imi çe en u cuz ant b k ~f' '~I '"" bir b lt d t an u resimleri bile •ttmek bbil olu. k d kt tl k , ~ k .. · na dogru dondü. Birden ire a. ,J1 \ •111 1 ara a a o ur nara ora an ç1 ' ve a i arm- dan uzakla§hm. Aydmhk, galaba. ortasmda taksi k1rm1z1 ziyalar falc1ya iade etme uzere yerden 

1 M l ~~•\.• i. falc1 (1) Madam La. yordu. ean1n bulundugu yeri takip ede. •.L ve gu"rültünün kesild;;;; ten- alt1nda a•.·d1nlanan bir yerde dur. kaldirrnt§hm. Aradigunz bu idi raran m .. ukese renklt gozltrin1a 
~· "'• •• uo-. B J B' k daldka b k d '·' tr ft b k k u..o. " ·' bebekleri birbirinr ~·akla~m,. iki 

1 el' I,,~ -li&1n "•u)·ordu. er a aca tr aç ara a a "'mse rek tekrar e a na a h tan son. ha meydan1n ueunda iki polis da. iki saniye olmam1,tt ki tak- degil mi?• -. 

1 
\"1 ed da 3·aptlan ,., sik aÙI: kalmadi. Ladoiska abirS1zlan1· ra kalabahga kan§h. memurunun l&§Idigi bir sedye ya. sinin sagdaki kapm oçtlmasile Cüzdantn içindekilerinin gorün. si)· ab nokta te§kil e!mi§li. 

; 
1
1 l~ph •n bu zi)aretler bende yor, muttasil kolundaki saate ba. ·Tecrübe için ben de fahma mmda dizilmi§ olao otomobille. kapanmast bir olmu§tu. Sart§tn mesi hakikatte ise inti r;ibi yü. - l'a 5iz, ~IO•:vo, ne türlu bir 

e~,1 \!l~p ta•ler uyand1rm1§h. kiyordu. l§le! Prenses hiçimin. bakhracag1m! .... dedim ve hemen rin onünde duruyordu. Müstatil kadm yanomda oturuyordu... zünde husule r;eleeek aksi tesir. o3·un oynu3or "' neden benim 
r tl' 1\ bt, 1nan1nda, i:ayritabil o· deki mantosile 1ar1§1D kaihn ka. aperitifin paras1n1 vererek taras. <eklinde olan bu sedye bir manto Titrek bir sesle: •- Cüzdaru leri iyiee i:orrnek için cep lâm- ltime kari~t~or•unm • 
~ 1•'- l•v ted'-'k .. l b 1 x.. d r1larak et t h Il' I k t'.. ' b Bu sirada taks1' b' k r. k' 
1
; 'I '<hr ii 11.J \'t tecessuse a a i6 .n aras1n an s1y • su ma a 1 o ara seç 1g1m yer- ile ortiilmü§!Ü. Bir ucu yerde sü. bana inde ediniz. Rica ederim!.. am1 yokhm. · ir so "~ 1 n u. 

~1, 1,;1i~•Ïar •husus bu kadar kaba raf1na bak1n1yor, birdenhire ad1m. den B§ag1ya indim. J.àterina gii. rünen mantoyu toplamnk baha· dedi. Evel , kaçmadan evvol bu Büyük bir telâ~la beeeriksizce te-inde h1z1n1 azaltnmt1. Kar~t· 
'' 11 d• • ., lD kaynn&-1 olan bu 1e. lar101 h1zland1rarak barakaya ri- rültüsü ve keskin k1zartmn ko. nesile sedyenin içine bakhm. Da. zarnlh kad1mn yere atarak knr. ciizdam açh. Birkaç •aniye pa. m1zda bü)·iik bir kapllh araba 
f~, ;'at he t . riyor, falc1 ba~il" onu belli belir. kulari ans1ndan geçtikten >Onra g.nik si;veil saçlai·1. alt1nda bnL tnlmak istedigi o cüzdani. Onu ralari tcdkik etti: ' vardt. içinde de zn• a lh fulcrnlll 

'
#' t, '~da hl e bir kahenin birinci siz selâmhyord:1. Sar1~1n kadln barakaya vard1m. Oradan ~1kan mumu gibi urarm1' yüzii, &~1k korumak ic. in derhal arkasmdan - Bunlar d•gil .• Bunlan bana JI .... Ir • is . d' son ntÜ§terisi olan yuss1 burunla . »'' 1 ··••ktu aperitlf kadehi iinün. hemen oturdu. kambil kâj;Jtla· iki küçük i~çi kizdan biri: ~elki agzo, kanrlan siyahlanmt§ blûzile ko~tum. Fakat kalahahgm çinde derhal vermeni•drki sebebi ~lm 1 

'~,r 1~ • •tile~ ~~ZI)or glbi yaparak, nm kestikten sonra içinden on ak~am yemeginc gitmi~tr. Her Lorloi skn'mn yatti ~ m, gi;rdüm. kaJbcitim. Sonrasi malûm ... Ba. anh:-orum. ôtekiler nercd<'?.. boksiirü i:iirdüm. Genç k n- .n • 
·-.i' • 'ldinJ •mbas1n1n çiy zi;asL iki fanesini ayirdi. Falc1 kad1n1n vakt barakada bulunmamazlik Onn l,ovlc ro karanlol;; hir l ;;•etle - akny a dondügiim ?aman cüz<lan Bir dakika J-Onra {ildi~i •nph •aman: 

9 / ' ~1 b anan bu baraltanm içe. arkas1 dôniik olduj{tmdan konu<tu. etmczdi...• dedi. cepleri ten ine -!ii 111nü~ henü• si. , .. ,k lmu~tu ... Olsa ol ' a siz . lm•• """ 'mini bir ronlvcrin • '11lu. Ben iniyorum dedi. Evet, 
,'1 ~ • 0 ldcn · • ' • • ' · b 
1 • 1" goç1r13ordum. Sir· iu t•ylerj anhyam1yordum. Val. Barakn\·n glrdim. Asetilen lâm. cak hir halde lm! mmlard1. Se.!- oim 3 hsin 11 .. , Onu ,aklamak .çin sl' nu burnuma yakla§h rd1g1n1 Evel'. Inmiye me<' urum T ksi. 

~ ,jl k 'k bir ha llla entari tap. niz ba~ parmagilc birçok kartlart bas• sonnnis!ü, lier tard lrnran· ~·e \ i i:i;Wrenlerdcn hi ri: •Îskam. sizce bir sebep yok. O, benim l~in i;ê irdüm. Ulerimi dcrhal yuknri nin d 'rn1a ma har<t )t k. B " k.. 
, h • • .' Y3 nakh, lki3e a)·ril. sir a ile giisterdigini güriiyordum. likti , Jaln , pana~•r ~enli,\ii nin h i! k&i!itlan bu 1 k1bett•n nnu son dercce k1ymdli bir ha tira. kaldirdnn. Bu DY' r.ra k hk de §D- ~am 'aal on bird •Gü 111u1 Ta· 
~d'll n. J saçli, ~Mner, iri:yar1 Sar1451n kad1n y nr1 tt.t:ik aj!'z1 vc ziya ~a et raf1 b iraz ayd111l n t1~·ord u. h ~·hr r ~'.l'!'i' rtm e1nÏ!!i• di''" nltr11 cla. d1 ... • k a' f ge1n1e1. T re iir ~aikosile vus da gèrÜ§Ü tÜz._ 

0 an hltt Ladoska bir inci gibi mat teni ile Fragonard Cep Iâmbam1 yaktu:i. :\lasan1n ii. narak alay diyordu. Bu haz in a. 1 O. bazan koJul•j•D, :.arnran bir k.adm. trtigi lûzumsu• yere (Dovaml Va.rl , 
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1z1 ay1-nvUÇ!Jrumdan
1 

1 IÇ e 
ibar bir ailenin getim k1z V il. 

dan nan Or bir i anet u V ru 
av us ile pe i kal t1 

~efkat ocag nda bütün bir tese li bulan Vildan'1n 
hazin maceras1 ibretle okunacak bir hikâyedir 

K1zilaym büyilk dikl§ atël~ -
smde bir ogle 1atili saati fd1. Sa. 
bahtanberi dunnada.n ç~an ma· 
kineler SUSillU§. k~larda ses -
ter kesilmi§ti. Yalruz llcrideki 
yeine-khane<kn bir ugultu geli -
yordu. Yemeklerini bitiren bir 
çok kadmlar, k1z!ar küçük grup
lar halinde salondan ç1karak isti. 
rabat ye.rindc toplan1yor, konu. 
§Uyorlard1. 

AtOlyeleri gezdiren Rehberlm 
i§Çli<>rin yüzlerlndcki nctcye ve 
h:i .. erind!ekl canl:..iga i§aret «le· 
rek: 

•- Hepsini geldikl'eri vakit géir 
meli idmiz! .. Dedi. 

0 vakit ekscr1 solgun yüzlü, 
-Ourgun bak1~1 .birer izhrap yigm1 
bal nde .d.Jer. Yüksek yevmi~ il 
i bulma, çal~ma ve m~fik bir 
çah ahmda gündelik dertlerl u. 
nutup ugr8Ç!l'la onlan çabuk de
gi~tiriycr .. Eski muztarip felâ • 
ketzede1'er çabucaclk n ibi.r in. 
san oluycrlar! .. > ve sonra arola • 
rmda ~akrak kahhahalar yük.se -
len küçük bir grupba genç bir ba. 
yam gBsterdi: 

•- Harpte, sulhde ber felâ • 
kette milreün yardmnna k~an 
cK!Zllay• ferllerin acllano1 da 
dindirmege ~tap etmekte, ba~ -
!arma içtimaî dertler gelen kiz w 
kadmlanmiz içm blr vefkat oe$ 
o1maktad1r. Meselâ balaruz §U ka
dmcagu. .. Kendisi kibar bir ai• 
lcnin biridk yetim kzt<lll'. Ev • 
velleri çok mes'utm~ fakat za. 
lim hayat sonralan bu saadeti cna 
ço gôrm.ÜfJ ... En müellim bir â
mnda blre müracaat -etti. Atôl-
y mize ald1k. Ke 'slnin çok ha
zin bir macera.sl var .. Bihnem din
lemek ister misiniz? .. • 

Be.n atOlyeieri geW faaliye • 
ti hakkmda yen yllZINk üzcre 
buraya gehn~t.im. Fakat tesadüf 
bir içUmai facianm kahramam 
ile beni k~la~nywdu. B.irnz 
sonra felâketzede kadmcagm din
leyince bir rbret olur mülâhaza-
f ile evvelâ onun mü i.r haY' • 
t1ru yazmagi 1ercih ettim. Aile 
mahrumiyetine clan hürmct bor
cumla !smini degî-§tirerek vak'ayi 
.. ynen agzindan nakled:iyorum: 

c- Ben B~~ sessiz, sakin 
rnuhitinde yeti,c;m~ k'msesiz b1r 
.ktz1m. Annemle babrum aram1z • 
dan bain bir deniz kazast al~1. 
Ondan sonra hayalun yirmi ya
~ma kadar teyze evinde geçu. 1 
Y·rmi y~1nda dünyanm en sakin, I 
en uslu bir erke i ile evlend ril -
d1m. Kocam genç, zengm, kfuar 
bir tüccarcb. Onu sevd'm sevil -
dim. 1nandlll1 ve baglanchm. BOy. 
:eœ tam dèir ty1l ba§ba~a Ç-Ok 
mes'ut yqadik. Ïzdivacmuzm be. 
~i senesin basarken bi.r ço 
cugumuz kian t1 ar mzia ..• Yav • 
rumuzun teffiiz, masum varhg1 
ses.s;.z evimizin sevg• ve n<'§'csinl 
l..rtttran ~ni bir kuvvet o du. 
ceh nun dogu§ile beraber kentl1. 
mizi o kadar <lerin bu- saadete 
kaptirml§1i.k ki... Fakat ne yaz1k 
bu saad t, bu sükûn ancak bir yil, 

- t k bîr bahar daha devam ett.. 1 
Bir gun hrç be lemlm..yen ânî bir 

1 

felâket, del~n bir bar artisti 
yu,,,amizm ustüne kara bir bulut 
g1b. kapanch. Dôrt y1l üzerime iha
n<.'t etm<.'den ) a yan kocam, hiç 
bir güzel kar .nda yolunu 
~1rm1yan d ir" adam ütün ih. 
tl§armru rüzündeki rnuvakkat ca
zibeye borçlu olan bu ·ru mah. 
'ûknn ugruna bizi rere vurdu. 
Henüz daha yasm1 doldurnuyan 
çocu ~ la ben. yùzüsti.i b1raklp 
ka 1! .•• 

B.ilseniz bu k, c ilk zaman • 
lard ba":t nti:ad dokundu. Ytl· 
larca l tz, l e • .., b1r ya~~an 

sonra bir art" te feda edilmek, 
kucagmda çocu~u, Olmed n 01 • 
diirülmü -, yerun b1ra Lm~ obi.r 
yavrusile terkolunmak nihayet • 
si.z bir ac1 verdi. Bu dayamlmaz 
izhrapla ç11d1rmaktan, vcrcm o • 
lup 1.SS1z ko~elerdc can ver.mek • 
ten. korkuyordum. Fakat asJI çc. 

bukle saçll talihsiz yavrum kü. 
çücük yatagmda mI§Ù mi§!l uyur. 
ken yamna yakla~ir, yav~ça yû
zünü. ellerini ok§lyarak: 

•- Çehren 11pk1 ona, kalpsiz 
babana benziyor. Fakat ahlâkm, 
tabiatln o haine bcnzcunyccek 
de!'iil mi ;-avrum?• 

Diye sorrard1m. Ve zavalh ye. 
tim çocugum bu sëizlerim.in ac1 
zehirini s~ gibi lmildarur
ken ya~h gozlcrirole Allahuna yal
vanrd1m: 

Tali1iz Aanf' küç.i'.cük y1\vrusile ... 

kind1gim §CY kfü;ük Hulyanm 
yoksulluga, scfaletc dayanama -
y1p o mesi idi. Cilnkû dort y1lhk 
bir misafirlikten s9nra kap1y1 ü
zerimize çekip giden bain adam 
btzi b~ pnras1z birakrn1~. çocu. 
gumun süt masrafm1 bi c d~n
merncyti! ... Bunun için cnu hemcn 
anahkemeye vermck, hoppa b1r 

kokot uwuna çignenen hdmh • 
g1mm, ziyan olan gcnç k1zhP,1m.m 
hesabm1 sormak için çok arad1m. 
Bulmak kabil olmad1 Bir gün 
S<'vdig1 kadmla beraber Roman • 
yaya .i;·ttikJe!'Ïn ogrendiM 

Birkaç hafta esyalanmlZI sata. 
rak ya.,."'°'d1m, kendime her taraft.a 
bir ~ arad1m. Çocugum oldugu 
için hçib1r yere giremcd m. 4te 
t&m bu esnada yalnizl1k ve seia
letle ç1rp1mp art1k satacak h1ç b1r 
§ yirn kalmad1g1 bir anda, yav • 
rumun 1.âç, \•rye<"ek parac;1r1 bile 
buLamamaga bac;lad1g1m bir za. 
manda •K1z1lay• ir §i'!fkat1 mucize 
gibi 1mdad1ma yct ~i. Ko~uln -

m delâre:~ œt mizdcki K1. 
. z .ay subesine müracaat ettim. 
K1=ag1mdaki çocugum.a bana a. 
cK11lar. Derllal atôlyeye gonder
diler. Dolgun gündeliklc bumya 
yaztldlll". Yavrucag1m1 da $ef
kat ocat.• na ald.1lar. Hergùn sa
bahlar1 i~ gelirken onu ocaga 
b1rak1yor, ak§amlari yine e-
vune gôtüruyorum. cKzil • 
ay• in sayesmde hem kendimin 
hem çocugumun hayatim kur • 
tard1g.:n i\in artik saadete veni· 
d€n kavu~tum. · 

Bir viandan cKIZllay. d'ger ta. 
Taffan· çqcugum beni hayatta yü. 
rüten, ya~atan iki büyuk kuvvet 
oldu. Gündüzleri ~mie ugI"a§ • 
mak, yiivrum i in çall§?Dak gün. 
Ier geçtkiçe çjekti.gim ac1)i kor. 
l~irdL Artik ya~ yava§ bizi 
terkeden nankêirün fenahgiru da 
unutuyordum. Yaln1z bazan gece
leri herhangi bir tahattür beni 
müteessir ediyor, gèizlerin.e ya§ 
~ürtüyordu. 0 zamanlar san 

•- Yarabbim onkn kahret. .. 
Çocugurn hayatta hiç güLmedi. 
Onlar da gülmesinler. Bizi yere 
vuranlar da mes'ut olmasmlarl• 

Bùyük Allalum bu duam1 da ka. 
bul etti 1ki y1l sonra bir gün po.s
tac1 bir mektup getlrd1. 

Bu mektup ondan geliyor, Sa
d', uzun y1llardan sonra niliayet 
hain kocam Sadi sesleniyordu. 

Hem nas1l bir esl'f'n· ruiSll 
aci bir yalvari§la bill:.eniz ... 

Vefas1z adam za ·1f c gerlerin • 
dek1 (!Sk1 ilt.habm kcndi 'ni has
taant>ye oradan da 5anatoryoma 
dü~ùrdügünü hc1ber vcriyor ve 
;;imdi Büyükada sanatoI)omunun 
sessiz bir kô esinde son günlerini 
ya~ad•gm1 bild rerck §U.i1an ya. 
z1yordu: 

ccYillarca evvcl sa1i.a ve yav • 
ruma yaptigim bti.11ii.k fenahgm 
acisim oyle bir rektim ki Vildan!. 
Bu günahl arhk hayatimla ode • 
yorom. Eski saad timi sayr.klaya, 
say1klaya, kan kusa kusa son sa· 
atim1 bekhyorum.. ~imdi scnden 
bir sadaka gibl ilk def a a.vuç a
çan bir dilenei iztirabile yakara. 
rak bir§ey dileniyorum: Yavru • 
cugumu bir kP,recik gctir, g6ster 
ne o1•Lr bana.? .. Ah onu g&rm€ • 
den olünem yanacaèjz.m, çok ya
nacag.m_ Aci batia temi.z ruhlu, 
daima. mii.§fik Vildan! ,. 

Yer yer goz YI!.§ rile 1slanan 
bu me.ktubu bütiin gecc be}ki yüz 
defa tekrar ettirn. Uyuyan •Hui. 

yacigm b~cuncia saçlanm, yü • 
rlinü gôzünü op" ope sabaha ka. 
dar h1çk1rd1m, durdum ve giin~ 
dogar dogmaz onu giydrrerek ilk 
vapurla Adaya, sanatoryoma gO.. 
türdüm. 

Tarn vak1inde ti§nri~tik. Çün-
kü doktordan ald1gim habere gêire 
hasta artik son saatlerini ya§l • 
yordu. Hulyay1 arkadan gelen 

h~ire~ vererek bir hastaba -
k1cmm p inden gosterilen cdaya 
girdirn. Sadi bcmbeyaz .Qrtüler al-

(Devanu 'I' inci s:thlfede} 

'' 
Yazan: Emile Zola 
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Nerde bu koyceg1z? Onun be -

az cvleri bangi uzak yerde sak
'arum~? Çobam etra!mda topla-
1an btr surü gibi va•dmn içeri. 
,mde kilisey;mi sarm1~lar, kavak 
gaçlarmdan ornek alarak cad • 

denin kenarma m1 diz1lm~ler? 
Yok a k(>çtler gtbi daglara t11ma 
·1p ye~1\ (g~rlar arusmdan loz1l 
rcmitlcr~n. mi gd enyorlar? 
Bu kèiyün ad· na? Bir Fransli 
1dag.ndan çik n tatli, yumu§él 

i;r kehme mi oksa kargalar1 
1kard1gi s 1 re benzy.en yan 
unla~ lir, ert bir Alman 1smi mi? 
. Bu koy kendi hasat ve bag bo
zumu günlerini nerde tes'it eder· 
Tarlalan bugday m1 ekihd r, yok. 
sa üzüm çubuklarile yem~il 
roidir? 

· Sakinlcri k1zg111 güne m altmd<. 
neler yaparlar? ~mlan isle -
rmden dèinerlren dclamba li pa -
tikalarda durup, zengi.n tarlala -
nm se rretmez ve b.r lâhza olsun 
semay.a bak1p mes'ut seneyi dü· 
§ÎWmezler mi? 

-2-
Bir tepenin ûstünde, agaçlar 

altmda onun resmini yap1yc:irum. 
Dallarm arasmdan mavi düman. 
lann yükselmedigi zamanlar u -
z.aklarda muntazam tarlalan ve 
yosunlu kayahklan resmediyo • 
rum. Dar bir keçi yolu vadiye 
dogru ve §en koylü çocuklan yc. 
§il y::ul'açlarda sürülerini otla -
tiyorlar; ordan geçen bir yoku 
g1pta ile etrafma bakiyor ve su 
csrarll y~l yuvac1kta ne güzel 
sakiu bir haynt vardll' dye dü~ü
nÜ:,'Qr. 

Hay1r koyœgiz b1r ovada de • 
gildlr; vadide küçii~ bir derenin 
sahilindc yatar ve o, c kadar kü
cüktür k • uzavan kavak agaçlan 
~ltmda kendi~i saklar ve al ak 
evloeri sanki y1k:lnan genç k1zlar 
gibi hicap cdert'k sahilin arkasm
daki s5~tlükJ.er gizlenirler. ô. 
nünde y~il bir hah gibi uzanan 
bir çay1r varchr ve bu küçük bel.. 
èe trafuu i eàen · çit' 
içerisindc kocaman bir bahc;eyi 
and1nr. insan oradan farkma var -
ma<lan geçer, derede y1kanan ka. 
<imlar ve k1zlar '"!Vild1yan ku~lar 
gibi §8rk1 soylerl r ve agaç daL 
lan arasmdan yü~len düman -
Jar kêiyün huzurunu bozrnaz. Kèiy. 
ccgiz y~l yatai!mda rahat, rahat 
uyur. Onu kimsc bilmez; al' k 
onun yakinindc bubnan §ehir 
m cudiyeti hakkmda bir fikre 
sahiptir. Harita!arda b k ~·eri 
yoktur. Bundan dola ·i onunla 
kirnse me§gul o!maz. 0 bile ba~h 
~ma bir hrçtir. Ïsmi haf1zalarda 
tek b1r haflra uvand1rmaz. Say1-
siz rne<:hur yerler arnsm'.la o na· 
zan a· kati ~ile celbetrrez. 0 me~ 
}:uldür. Ta 'h1, ~êihreti ve a ma
ziyc t, Il'Tl o4Ü int1baJari 
yok:tur G p erde rnü evazr ya -
§ayip g der Bu sebepten su.h ve 
saadct içinded1r. Kovlüler nf!§'e 
içeris Pde bu d1in~ rdan uzak er. 
de ya ar ve çahc:1rlar. Çocuklar 
c·çckli bahçe' rd cynar ve ka. 
<lmlar evlcrinl.Il onünde cturarak 
agaçlarm gfügesmrle d k~ d.kcr. 
Ier. S-ema kêiyccgizin ustünde san. 
ki güler ve onu tatli b r nef eye 
garkeàer. Biivük ch1J"1l<r n pis • 
l•k v gürûl · ür ;en tamamile 
.îzaded.r. O dünva saadet1r.e muh
tuç dq~1ld.r. B.. gün~ suas1 onun 
lçin kï d;r. K 11d1 saad ti yine 
kend1 dar muh ne munh· u-d1r, 
Onun sukûnet. vr agaçlanmn ye. 
iil dallan oru bütun dünya -
dan saklayan b1r perde gibi.dir. 

-3-
Ve sabah olunca ihtrmal bütün 

dünya Koyceg1zin mevcud1y~tm· 
den haberdardrr 

Ah fe.lâket! Küc;ùk derenin se. 
rin :.ùan kan rengiru alacak, a -
gaçlarm y ~ dallan top mermi
lerile parçalanacak. Ytk1k kulü • 
be'er airelerin sükûtu ·eis ve nev
rnidilcrine iercüman olacaklar. 
Koycegiz fakat ~hur olaçak. 

Arhk buralar hiçbir ~ark1 
duyulmuyor. Çiçekli babçelerde 

art1k çocuklar oynam1yorlar. Tar
lalar ekin vermiyccek Kèiycegiz 
sükûnete ve dunyadan uzak kal. 
manm saadctine ve<la ediyor. Ta. 
riht yen. bir 1sirn beh.riyor. Zafcr 
veya :Pezirnctle aç1lan yeni, kanh 
bir yaprak bize yavrulanm1zm 
vücudile yugurulmu:;r yeni .bir 
oprak güsteriyorlar. 

Bu sabah Koycei{iz hâlâ uyu
yor; dr.lgmdir ve ismlnin büyük 
bir fac aya tlahil ol~agm1 hisse. 
demi or. Varin crada kan 51.'lleri 
akocak \'e ca~ verenl'Cr.n hazin 
seslfn bufün A vrupada akisler 
J1rakacak ve sonra topraklarmda 
1linmiycn ebcdi bir kan lP\œsi 

ka'acak. Bu ünkü n~'e, ~1k \•e 
saadetm :. ermi korkunç bir fclà
ketm muzlim ve -eœdi golgesi 
kaphyacak. 

Cesetlerin ëinünde olü benizli 
msanlar duracak ve binlcrce du
dak o felâketi lânetle anaca~. 

Fakat b"z; §ayet o, bir Osterliç 
v<:ya Magenta ise zafer borulan 
kalplerim i.e akisler b1rakacak ve 
!Jayet bir Vaterlo ise ismi milleti:l 
olenlcrine ~alman hazin ccnaze 
mar§lan g.bi kulaklanm1zda ~r 
birakacak. Ah Koycegiz âlcmden 
uzak, sakm ve yalmz hayatma na. 
sil, aghyacak? 

Onu her ilkbaharda gelen kir. 
langiçlardan ba ka kimse t.am • 
mazd1. Ve ku~lar bu IDC's'ut ycri 
kil'letm zlerdi. Fakat ..rr i pis ve 
cirk..n b1r manzara halme geldi. 
Sulhu seven k1rlang1çlar gittilcr. 
Sema $Îmdi siyah kargalann me~ 
um naralarile çmhyor ve mezar
hk'an c1kan kokular havay1 kU-. 
letiyor.ar. Orasi bôyloece daima, 

• yiizlerce ve binlerce sene hahra. 
larda lki mille~:n bogu$tugu, kor. 
kunç ve müthi$ bir yer olaak 
kalacak. Ne~'enin, tebessümün, 
rüyamrt yeri olan bu ku~ yuvas1, 
bu mes'ut koycegiz tesellisiz ka • 
ian birkaç annenin koydugu çe • 
lenklerle ortülü mezarlan sakh. 
yan bir kabristan ola<:ak. 

-=. 4-
Franaa bin~ yû,,; binler-

ce evlâdm1 uzak topraklara gom
dü. Biz Avrupamn 4 bucagmda 
mezar ba~lannda dua etmek için 
di.z çôkebiliriz. Bizim mezarhkla. 
r1m1z Fere-Lachaise, Mont.martre , 
MonLParnas 1slmlerile adlan -
rnazlar. Onlar isimterinde zafer 
ve maglùb1yetlerimizi saklarlar. 
Çinden Mcksikaya, Rusyarun buz· 
lu beldelerinden Mismn k1zgm 
çèillerine kadar ufak bir toprak 
parças1 var m1d1r ki, altmda harp 
yadigân bir §Ch~dimiz yatmasm. 
Orasi sulhun vc yalmzhgm géi • 
müldügü sükûtu ve metrûk bir 
kaibristan oldu. Ve bütün mezar. 
hklar bu kovün ayaklari altmda 
yat1ycr ve terkedilm· harabe • 
Ier, li giln hâlâ o müthi felâket. 
t n >bahsc iyorlar. Vaterlo yalmz 
bir ç.ftlikt n ibarettir. Magenta 
elli hane idi. 

Bir veba rüzgâr1 bu küçük üL. 
kenin üs.ünden esti. Bir zaman· 
lar masum.yj!t ve ternizligin yeri 
clan bu koyü insaniyeti cl>ediyrn 
titretecek olan b1r barut ve k:::n 
kokusu istilâ etti. 

Zihnim ka~1k onümde duran 
bir harp haritasm1 tetkik ediyo
rum. Ren nehrinin sahili boyunca 
uzanan daglan ve ovalan takip 
et •m. Koyceg;zi ar1yorum; c ne. 
rcde~ N'e'uin sagmda veya solun· 
.da m1? Onu ben istihkmnlann ci. 
varmda mi yoksa sakin uzakhk.. 
larda m1 aramahydJ.m? Goz.le -
rim, kap1V<>r ve Jü~ünüycmm. 
Ye~il bir perde gibi duran aga -
Jar arasmda saklanan beyaz ev • 
·~r vc üstùnde k1rlang1çlar ~an 
Çl ekli bahçeler gorüyor ve ku~
lar gibi c1vtldavan kadmlann $ar. 
k1lanru · .tiyorum Ve harp bu 
ku ük beldenin bakire güzelli -
gini boi•1yor ve borazan sesleri ' 
faciaVJ duyamn 4 tarafma du - 1 
yuniyorlar. 

0 nerdc §hndi, Koycogiz nerde? 
0 •Elzas• fa y.ahyor v~ ismi 

cWorth. dur. 

--~- __,.,_ 

B. KNAPP 
Müessesah Halefi 

SEBASTIAN UBLER 
ve $. DIDAR HAMARAT 

Mû§'teri ve dostlarmm Bay ramlarLm Kutlularlar. 

- ---- ~-- -

A/man motorlü kuvvetlerinitt 
cephedeki en son /aaliyetleri 

~ . 

Alman t•nklau 
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'•lih ·sana evvelâ can!) son-
lll•z ~rt senelik meklep hayati.. ohnak loollQ' fe'Y deiil Osmane. y A z A N : M'-• mamn ~l.Jsl ile yapacag1 figür a a cana f) · } f d,, 

0 
.. III ne garip cilveleri var. \ cunun içinde bulunacak. MC§hur §<?Ylere heniiz toktu. Yalmz, Os- d ( 

•r~dbir arada geçirdigimiz dort fendi... , ~ leri bekl.iyorduk. n. ver1r er. 
dukt 14-1, mek:tC'pten mezun ol- Hasù1 bizim bu k.aq1hkh §aka.. • R F A N D 0 Gv A N J. KaymAkamut çatlak konferan-~111t~ SOrua da birl>irinden a- laruruz saatlerce sûttr dururdu. 1 . "'-"'-"'-"'- -"'-"' ,. ,._,. , ~ smdan sonra, caz yeniden bir tan.. · Yazan: Doktor Hafiz Cemal LOKMANHEKlM 
J;,,; lllt§ ~ h""imizi Ege sahi- Sonra da hep beraber bir lokan.. ....... b ~r goya ba§lad>g1 zaman, O:mian da 
le.li u küçük kasabasmda bir- tada yemek yiycrek, meydandaki a:elû.>ul dansa bir üvertür olmak Bütün meyvalar, vücudü-

1 

Hayabm1zm (temel tatt-
~. rrni§u. Bu husu5la bizi l!Jl biricik sinemada valdt geçlrmiye 

1
• · l u"zere ni=nlisile beraber mc~r mùze en lâz1m kuvvetleri 011) uh Sl>y• dire k . al rd k me .. ma um ya o senin yengen bunun da birka:; g1.inlük macera -;-· ... ~ • • Y11Jamam1z1n r unu 

II:·z "-lll · n §CY, ÇO sevd1Aïo Ç 1!11 t · 
1 

.. 1 d ·u · 
1 

pistin ortasinda dOnmege ba•iad1. veren çe~it, çetit (vitamin!) aihhî müvazenemi"zi'n kud-
b•- "."'11:lr,11n da bizdcn ayr:lmak DiirdümJz de bekàr oldugumuz sayi_ u .. oy e .eg nu camm_ sen o ae11g1na i

1
1t1mal Yererek ona bi.c • "'lllii benun karde,rm olduktan ·sonra, takim suai er sormaga ba~. ad.m . Bütün daveUiler bu mes'ut çift i lerin keynakland1r! retle devam1m temin eden 

l • .. tek meslegt olan avukat- için Osmanla ben bir evde, diger .. ' · . k d 1 _,., 1 k~sk.' n nazar'· r~" suz·· u"p gu" lwn.. . S · J · • · k ù d" (H b ""k b d ktaki . ikl" k d da lf k d tabu .., anm a yengen o ac«&. - Dcmek ka:annda kat'isin '~ .., - mir er1m1z1 uv\le en t• ormon ezleri!) nin (fa-
ttt, ...,. asa a a yapma · ru. ar a aj ue ya m i~er s t J · serlerken, '-'.z u• ar"-"

0

• da ta.. · 1 Akl t".'I.. bir evde otururduk. :;;~a be ua .. ev enryocum 1 Osman?.. '" • """....._. r1r er. 1m1z1 artttrirlarl al motOrù!) meyvalardir. 
b . ~llllizden iklsi lN.hkemede, Ben ve Osman geç vakit arka- diye niye ôyle agz1111 büzüp du. - S<iyledik ya a b:r&der ... Bu- rr.amen gëiz kesilini~ onhmn en · Bodurlugu giderirler. Boyla- Erkeklerin ve kadmlann 
k..ll'ili de büyiik bir §ÎrkCtin §1J. ~lardan ayrùip da eve dônün. ruyorsun .. inannuyor musuil yok.. rada acera hcvesine kapilmak in<:e hareketlerini bile kaç1~ - lDltzm uzamalarma yardun ;:~ avukathk vazifesi gôrü. ce konU§l?lalarunrzm §eklini de. sa? .. Burasi Istanbul degil yav- budalahl<tir. Hlm uzun Jâfa ne maga gayret e<Lyorduk.. ederler. Fidan boy u yapar- :t~~~t;.~n~l::~~ h:;~~:î ~::. 
be u. Hulâsa biz diirt arkadq ~irir ve ltirbirimize kaq1 daha rum .. fikrinin bozuk oldugunu hacct •. Yakmda her §t'yi gozünle Ôyle ya.. .. Osman 11ibi dan.sta lar!. kemmel ve devamh bir dü-
d,lltcnb· helllcrl aynl vazüe u~run- ziyade aç1hrd1k. duydular m1 vallahi a<lamm ar- gorr cek.sin... ' hEr vakit muvaffak olian bir arka. Çocuklar1m1zm büyümele-
llia Ir Yerde birl~1k. Bo§ za. Muhit insant oyle çabuk de~ kas1ndan teneke çalarlar. Ôyl.e - iyi amma kizm huyunu, su. à4m kendi semeresi olan Lgür· rine, palazlanmalarma bire- zen veren (Hormon) Inn her 

1
_d!nlar.un_iZJ. "tr". arada ,,_.;..;p e"- tiri·y~ Jd_ !stanbulda iken gu"- maL-era y~ma~ filân bu muhi. yunu bilmiyor:.'l.n. Hale sabrel Jerini n~nl!st ile beraber t.atbik d G I çe1idini, ber nev'ini artt1nr-

"'ll '' b-. ~· " ~ ·u. "" d ' d" l k bak 1 N bir irler. enç eri ne1'elen- 1 B d" h 
,.,., tinnz ...._

1
, vazif• zam--'· nün saatleri bize az geli.rken, bu tin harc1 deg .,,rm ' m" ar- a im. C) in ne.si, klmin fesi etm.,.si b'.z'.m için büyillt biT mem. ar. e 1î ayatm müatebit :""1 "'~ • ..,...... ld • anl da dirirler. K1zlan alevlendirir- b" Ion l <14 mahkemenln küçük sa- tenha rnemlekette bir iki saati.. d~im.. o ugunu a ona gore )<arar nunyet olaca.kh.. ir batkumandam olan (Atk ~. Ul\d.a karji ka!"§lY& geçer çe.. m:izi ôldünnek için anlalmadrgi.. Geçen gün bizim müstakbe-1 ver. Bdcc!iye Ref.sinin lazi olmasi Artùt bu heyecanh beltley~ 9- le. Tazeleri uyand1nrlar. lb. duygularmJ ! ) ve (seviri â-

lla 't~:1ilinrdùt. Bu çene ya... am macera kalmazdt. Hani Os. kaympeder büromun ônünden kâf1 degil ki.. Ha fUnu soracak • nuna ermege ~'lami:!it1. Osman tiyalart ayaklandmrlar! letlerini!) uyandtnrlar. iab-
•"lil!riya 9Dk sevdi~ Os. man da olnuyacak olsa çile dol- geçerken, §iiyle bir içeriye dogru hm. Sen bu resini nereden eline yav~ yav~ ayaklannm hareke.. Yavrulnm1z1 kemik haata· land1r1rlar. 

llian4 <>lurdu. dunnak , ... _ d"'"'· Kâfirin iiyle gôz ativerm~ti. Ben o sl.I'ada §Il geçirdm' .. SiiylM~gine bak1hrsa, tini de~t:i,.;.., b.Ir ta.kun poz>=on- hamdan kutanrlr. Goz nuru- ' 1 "'- 1. ...~·· .,.- h d h u· · · k '--zla k k · b. d f • ..,. -, • naan1 1apa1aglam, ku• ,,.,,"1.., ya .• 
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bir avukat, bi:z Bd bitmez tükenmcz hlkâyC'leri var. ma ut avanm a 1 içm anun ,.. ar~i &rl!Ya geçip ir e 8 1ara geçm1•ti. Ortada '-·~"a çift muzu kuvvetlendirirler. Goz.- 1· b ~..... '-·-
1 

d ord R · be- .., ~ vet 1, gür üz, net'eli, keyifli 
~ "'.13' ise, onllll biitün l>Ôzlerl. dtt lri, yansmm yalan oldugunu AAI>~ mp uruy um. eis bila kon~aml.liSIA. donmedigi için. Osman lrend:ini lerin cazibeaini artbnrlar. •afiarlar! 
~.._liddetJe itiraz eden i1d mah- bildigimiz hùie, bepimi:zi can k:u. yin bu hall birdenbire nazart Gtilerelr. œvap ~: daha iyi giisterebil:iyor, f&Sipiye.. ' '"'• b dikkatimi celbetti. Zaten ktzma T biî' k k '-~ Tath bakith yaparlar! Ka- htiyarlan gençle•tirirler. ~·- adarru .. serbest zamanlan. !agile dinlemiye mec ur eder. . - a onu~amam, onll§D - ,.,,; gayet ustahkl.a yapiyordu. • \ir"' pek çabu.k UYUfUP hemfi. 4te biz yatmak için beraberce da meyhm var ya .. bu fusat1 ka.. mam amma, res:ni elde etmek için Ayagmdaki siyah nifan ayalr- DlDllZI çojialttrlar. Çehreleri- Yüzleindeki burutukluklan 
bQ, 

0
ldugumu:r: halde, herhangi evimize dondügümüz zaman o, ç=amak içln hemen ayajia kalk- kon~ak §&ri degll ya .. Meydan. kab1Iarile, n~l1suun beyaz i.1- mizi daha cazip yaparlar. azalttrlar. Saçlarm çabuk be-

~<!\ davamn balum1nda Osmani baZl hususl ~lerini bana anlat:ir tun. . . daki fotograf'Çm.n camekânmda karpileri iiyle gii:zel Joayna • Kaçik benizlilere cül rengi yazlanmastm onlerler!. Da-
A. Ier içinde biralardùt. ve bunun dîte-r arkada§lardan ·Buyursanua Reis_ Bey, dedllll; duruyordu. Ufak bk para muka. ~yordu ki; degil halkl, 1stan.bul ·verirler. mar sertligi!) ne tifa verir-

hil<! ltfam olup da kasabanm sa. gizli kalmasiru istenl.l Her ne.. Hiç olmaz:sa aci btr kahvettuzl bilinde elde etmek ~en bile sa- barlanndan yeni aynlm1~ olan Kizlarm, tazelerin, gen~ Ier. Sinirlilikten ileri gelen 
t\r ~bah~ gazinosunda tH· dense Osmarun en çok itirnat e~ için .. • yilnwù. bizleri bile hayrete diliïürüyordu. lerin tenlerini ipek gibi ner• yürek ~arpmttlanm!) gidc-
l,.,bulU§tujwnuz Z&lllan, Osman tigi !i&hlS bendim. Maamafih hale.. Megerse omm da niyeti bozuk- - Çok ayip e~ oogrusu. Kencli kendiml2>e cbravo be Os. min ve yumutak yaparlar. 11- rirler. 
t~~ çatarak ll!hte bir Jaz. h idi de .. birisinden ~ttigim sôzü mu~. cll..0<ay ge•1"• diyerek yan Hem fotografçtyi da ~kül mev- man• diye sèiylelip, goz ucile de tahtmtzl açarlar. Hazmi kc-

- siiyleruniye ba~lardl: ~kasna anlalmak aaetim degil- taraftaki Jroltuga httnen il~iver- kide b1rakm~m. Yann ôbür gün etraftalri manzara.lan seyrediyM- laylqbrtrlar. Mido ve bar- Erkeklerin yüzde altm1,1m 
1iii';" Nedir bu yaptJgmiz if ya. di. Hele bir de ooyle lia~tan ten. di. Dereden tepeden ~yle bir sa. ku ~ anlarsa h~m senin için hem èùc. Yüzleree bak•• orta yerdekl aaran, hayaùar1m tehlikeye ~- ·- -'uiamc!.an emdilî.m sütü yiiz bih edilecek olursa, bu âdetimde at kadar konu~uk. Bir arahk Jrur. de fotografçi için ayip ohir d~- .., aaklari temizlerler. tdrar yol- koyan (prostat büyüklüiü!) 
""• .... -'-"- f 1 naz -~-m so-zü b~na ail balise rusu.. mermer pistin üzerinde birle~p larm1 açarlar. Bz1 kumlan e- .. f 1 kl 1 
''·• uumumdan getirdiniz.. ()a .....,,.. az a israr edenlim. """ -- lcahru•tL Do;;.,.,••u bu b;• dans u.·· J nun ena 1 armt aza hrlar! "'"'!\ b doktü. Bana !<•,.., karurun kay - Amma t h 1 • 
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• - ~ ritirler. Sidiii arthrtrlar. d- B ·h 1 b l 1~ L Ir dava içln sàylemedijtim Yine bir gün Os.mania bera~ -.,.. - yap in a ... K1Z man. vertürii c1etil. 1<.ongiini andin _ l u et et e o , bol taze 

1~ ~lhmyor da yine neVce bot eve geldij:im azman, koluma ya- nad1gmdan, sôzlerimin hO§un• zarayi çakmcaya kadar bizim ni- yordu. rar zorlugunu giderirler. n- meyva yeyiniz! Uaamraamz 
lla!.o~ Olmiyacalt iddialarla a.. pJiarak beni kendi odasma doi- gittiginden, herkes tarafmdan se. çan icra edilm~ olaca.k. Tab~ on. Velhastl n~'emiixien yerimizde aanm omrünü kualtan ka· meyvalan 1ik1mz! Ve ektit. 
,.,.:"' oy~ gu'"zel z1vanadan ·'"• go'"t"rdu·· Onun bu halinden vildii!imden bahsettilcten soma, dan sonra da fotograf1 serbes•,.. b1zl1g"1, pekl1'g·1· •ok ederler. d · · • 1 V k k ·v ~- tu u · ...,. duram1yorduk. Bir h.afta içinde , me en 1çm1z · e üçü ço-
1'\ii 0l'Sunuz ki degme keyfine dol- ve gündüzkü isticalinden mühim nibayet beni cumarlesi günü ya. kendisine giisterip, camekânda bir 1uz1 kendine bu kaaar U""""' Kalbimizi, cigerlerimizi kuv- cuklanruza bile itidal dere-

l&t ~ !jeY iyecegnm an a....,~ t tti yapabilmelr. herlresin haret d-'"'di. vet endirirler. ceainde içiriniz !. 11.. b" dinl' • . . l -·-+·~ ni yarm ~ yemef> için evi.ne durmasma l'&Zl olmad1grm· J sëyli. ,.,- l 

llo 1ni bitirip de b8§Ull ilr:i ya. Odaya girip de kendisini kar. dave " · yecegim .. Hem bu yalan da del!ll ..,..-d~ laahiyetle salhyarak cebin. yolasmln bir kenarma btrakmca 0 vakit her §eyi anladun. Bu ha .. $imdideri. le= lwkanmala Osman mütemidiyen yeni yeni Vücudümüzde huaule go- Reçel, macun, jele, mu-~ oy\e bir sigara çùtarl§t vardl hemen siize b~ladi: adam zal'en bu maksatla bitim ba~ladim.. yeni figürler 11osteriyordu. Amma len bir çok agr1lar1, 11z1lan, rabba, marmalat, tekerleme 
diir:"111n. bu hall bî:r;i tekrar gül- _ Dinle Suai, dedL Bu gece yazihane~ ugraml§ .. Ah bu da.. Gece yansma kadllr UZUJ1 U2lL nasù figürler .. Hepai birb1rinden 1anc1lar1, kulunçlan keaer- TO hattâ (Meyva turtusu ! ) ~ ....,tten meD'.Wlun oknadlm ~l.. diya konu$1uk. O serbest hayatta bin lœre güzel. Ier. Dindirirler. (Karaci<rer yapmay1 •inubnaym1z! Kuru 
tÎ!U Her zaman sigara paiao.. sana çok mlihim bir §eyden bah.. ,,_,r.,,.1 o a~-- t-'- '-·p"-••t·'- u • ""-L • âd '---'·"" r.;m Bilir" sin Id f l Hele bir de benim dilijü.nu...,..e çal.1~,,gi içi.n daha da konu$mÙ- ""'" =~~ """ u.m.., ..,.. ....., bozukluklarmt 1) düzeltir• ve taze meyvalardan lrom-
t~ ~ eti iken. ......,.,.. sedece,.~. sana az a- yif '"'~k" nH>ayet içimizden biNi cayana.. ~s ~. bit çatlua, d@ siga.. Sile iümadun vardi.r. Amma yine rim tahaklruk ederse ke ~ ..... ta mahzur g&rmüyordu. Fakat miyarak: Ier. poato, ho,af yaparak yeyiniz 
~ IU.n.JilDl bile vermék :ls. ir def siiyliyeyim. Anlata<:igllll Kmn beni sevdigini kuvvetle ben mecburl olarak onu luzm res. y Osm Tütünün, aigarlllltll vücutte ki ütümiyeainiz!. 
~o:I l Bi& ~ onll bi:raz daha feY ikimirin arasmda kalacak. biliyorum. Çünkü ona buraya gel- mi~ b:l'ibap bJl"akarak odama çe. • ~ an!..• yaptiklan bir çok zararlara Badem, fmd1k, f11hk, kea-
.. , ll'tnàt i,.... •..n- ll2"'rine va- Günlük maceram zanned.ip de ya. d:m geleli bit>;Ok defa tesadüf et. lci.lip yattun. Diye ba~~ mecbur Qldu. •- • k • • 'b' ''• '°11~ ~ nn arkada•!Jlra ilân etmiye blL tiin. Bilhassa ak§am iistleTi aile. ... lite o anda kimbilir hangi aJr,. klll'!I (Panzehir!) olurlar. ...ne, cevtz uru inctr g1 t ..._ ~· • ilik' O kla ndak (T 1' ) • (k •-- yemi•leri yab .. na atmay1mz! 
tif ••e yapabm Osm•netl!mJ... ,,._ ma olur mu?.. · ce bahçeli gazinoya geldiler ml, Osmanin hàdiSHi bir hafta son. s smanm aYa n i mu. ana yon u yam an uu.• ~ 
lie betka, arkadqllk ba~a .. see Benfm sàz verll11!me Jfrrum gôr. k12lCag1z benden gozünü hiç aYll'" ra hem<'n hemen bütün kasaha vazeneyl bou\11. Koskoca pistin yikini ! ) dütürürler. lnaana, Ezmeleri, tekerlemeleri, pas--~ Oil liraSDU iç edeceksia meden bemen cebinden tabaka- m1yor. Ma5ay1 bile kendisi la.m halln tarafmdan duyuhn~tu. Bu ortasmda bir iki defa senddedik- devamh, ne1'e 10 1etaret .,..e- talan hayata hayat katarl 
l~~~lcstzbk 1n1 yapelun! .. AL stnl çikanp bana uzattt. Bu, 

0
_ ben gôrecek yerde intibap edi • sebepel yine bir ak§am onu lo _ ten sonra, ni§anhsi ile beraber, rirler. Cana, ca.nan katar. 

!/\' -n alqama. gelip bi1le çat&. nun ancak ooyle zamanlardald yor. Hal ta geçm~ akl§am bôyle kantada yakahyarak olan1 biteni cpat!• diye yer~ yuvarlandi . Çok iapirtolu içki kulla- Emin olunuz ki ! Meyva· 
tq_l~ §iiyle namu!lluca dava1an Adetiydi. mÜ'tlastp bi:r masa bulamayinœ, anlatmas1m israr ettik. Arhk vaziyet, dü§iinün .. Oçü. nan (yartm akilhl) lann vü- larm, yemitlerin vücudümü-
IJ,~ aban daha !Ti o!maz tm Ben sigarayi yalop da yüzüne kenardaki bir masayi garsona ùia. Nefeli bir ~ekilde yemegini yer. müz de aghyacak vaziyete gel - cutlerinde huaule irelen pek zo verdikleri (Vitamin) Ier-

···• bakttftim zaman 
0 

hernen anlat. ret ederek tam btzim parliyi gO.. ken, kJSaca œvap verdi: mi§tik.. Osmarun hali.ni Ise bura • fena haatahklara kartJ hem le, temin ettirdikleri (hor-
"' .\1a0t Osman, biz!:lll her sOz6- nuya b~ladi: recek yere g•tirtti.. .Giirüyorsun - Anlatacck bh:~ey kaJmadi. da anlatmak pek güç .. Zavalh ço-- - mon) cevherleri ! ) ile çocuk-~ -- • - ~• ~a,~~~tifaol·-"'1~ soma iyice uabiletll", ., - Dinle kard~, bundan son. lei bunlar b~ IJl!Y degil.. Hem êiyle He~y yolunda. Hafta)'la Parti cugun dü§m=iue beraber kalkmast -- lar büyür, gençler kuvvetle-
~ thga abfttrdlgt çenesinl a. ra geninle ancak g""""3en geceye zannediyorum ki, onun bu halini bahÇ(>s.inde ni§&Dun1z icra edile _ bi<r oldu amma, kendisi de üzün. lar. Zürriyeti, çocuk yapmak nir, ihtiyarlar gençletir, ko-
~ha bire baguir:b: burada bul~p ko~bilecem... ailesi de çakm1~ olacak kl, babas1 cek .. !?c'rcflendirirseniz memnun tüden kan ter içinde kal;n!Jih. bereketini ihsan ederler • ...._.. b- cakar1lar ayaklanir, ve her 

1. ·~GSihate ihtlyacrm yok be-y. çünkü yanndan itibaren araniz- yanbaneme ugray1p beni evine olurum doi°,'l"llSU . !;limdili k bana Pek ne~'eli ge...-ectji;ni timit et- Bütün insanlann dort oOz.. -<r ... • • • inaan mea'ut ve uzun omürlü 
~l; -...l]d 1&tedtginJz kadar 00,.leni- dan çekili:yO'rum. Art1k ne gazi- ça~1rmak külfetinde bulunuyor. müsaade .. Kavmpederin evüie ka- t"gimiz o gece, hepim•z 1çin bir le bekledikleri, ve ilham al-... · 0 d lmu olur!!! 
bi lane kanun iigrenmekle no, ne de smemada ben! giirmek Ah ayip degil ya .. Klz gelinlik bir dar g'' ct'/lhn. ge<.'e lçin kua z,n an o ~tu. Kendi:sin iki üç dtklart (erkeklik kudretini!) 
i.~e-n:t k:i ne oldunuz .. hem otM1 size nasip olmiyacak. Belki ara. çagda .. Ben de ~yle ya~1kh bir b 1ro.z dans oltet yorurn . Bilhasse. kere yakalayip •eelll et•ik amma, kamçtlarlar. Artttnrlar. (A-
~"ik edemedikten sonra Ill! çi.. ma yemek zamam filân bu!~ genç olduktan sonra uyu§ur gi - kc'l li k. f1rridan ôyle gü1a\ fi • esa.."1."n kenduniz teselliye J"luh -
tiiir"· Biliyorsunuz ya bugiinkil. bilirst?k iki üç lâlnrd ederiz. deri · Zal<"!l biz bak1~1"1m1zla u. gurk r çikardim k.. bun ar ·almz taçhk. demi iktidai!) (bel irevtek· 
d,

1 
aa davastnl da bofanma mad. Amma meralt etrne geccleri yine • yu!ituk ya .. t~ babasmm muva • benimle n1'l3nhma mahsus bi1'jey · Fa kat aradan birkaç gün geçin- ligini!) tedavi ederler. Ka-d~ trUe ballelmiye kaUcpyor- ff!linle bul~ur, uzun UZUn ko-- fakatine kahyordu ki, 0 da kendi.. olacak. ce biz her ~i tamamen unuttu.Jt. dmlik §ebvetini!) elektrik· 

~ll.?. Papal:an gibi kanun er.. nu~ruz. liginden oluverdi. i;;u haloo ~ .Oz o bizim cev.ab1m1za bakma<dan Arasua Osmam k.a!î'm1zaa gôr- lerler. 
li 1Yeceginize, biru: da ifi ame. Yapti~ bill ufù: lll'Ukaddime. kesip n~an ve n.ikâh zarnamm lokant.ldan uzakla irken arka • dükçe §&kalB-?Brak bu dül,iil;ün se. 
!l,;;ahaya dôkseniz fena olmu nin 90 JIU beklerkt>n. cebinden tayine kahyor. Bana kahrsa ilk smdaa n~'e Ile bak:irarak: b<'bcm sorard1k. 0 ise yüzünü ek.. 
cÎ~.. bir rcsim çikanp bana uzatarak f1rsattaevlenmt-k niyet ;ndeyim. - Gër•Pm seni Osman, figiir. $ilerek ba ru !!Bllar ve: 
~ • EOzumi bitinp de yanya ins devam etti. Belli ki nl'ïan11r.1 bir dahaki hal- lerini §ir. <Lden rnerak etmege ~ - Aksllik a b:rader, •>""!lurun 
~e "as: içîn garso~ bir de bh. - Al ill resmi de dikkatli bak.. taya lmtlarsm1z. Anladm ya su- ladtk. buz üzerinde bil~ bu drrece kay-
~~arlatèen bis yÏlle baflar- salon lstanbuldaki teyzC'zadem atcigim .. Arttk senin Osman bir .•. chg1111 hat1Tlam1yoruz. 

._,, p zai:metmiyesc.n .. haytr Suai. bu iki ay sonra ev bark sa.ltibi olup ~abJ.rSlÙLkl~ t kled ighnz ni§an Der. 
tar, 1~ki amma, a->cigun si. reshn Belediye Rei.siI>Jn kizindan ~in içmden c1k1vor. geces, de e:el•p çah·~t 1. Tab,idir B;z ise tekrar onun o g~ki ha. 
~lt .e k.abvt"leri yalJU:z mi iç.. b~ b~ te"! degïl. 9imdi her§e- Tabakasmdan bir slgara daha ki r,en kalan biz ùç arkaaa~ Os- Un. goz onüne get.i-erek gülmep 

SaJi lllyl!tïnd · ?- yi anlad1n zarmederim. Belediye ç:kanp yaktiktan sor.ra gü m • ma ·n davetlilerin.n en ba; mda ba$lariz. 
d..._. te uabiyetini fula zapta. Reisinin lnzm1'\ rt'$mÏ benim ce. semMa ba.•'--'i.· 1· d K d . · ·m

1 

-..~ ' "'u ge ivor u. en .mu:.. r ek1" du" zen Ya~· n n b fi ·· O • 
•·: :Vere'- go'"'-"--'-- "-·'- b'-"• '""" i"rin durma~ de"'' mi?. 1 ' . ..a e gur smaœ. "' .. ""'~J· _.-- unu~ a~ ,_. • i>- - yi bin;ey .. Degil mi Suai?.. k Parti boh" · ! .,,.......,! bunda bl.I'' ->-- var .. evet On verere • .. .. , esine g rdigi.. Figür k~hmesini ~iten Osmaa, 

....._ b == ~.. un bu gülümsemesindt'n ce. miz zaman buyuk bir kalabalikla _..._Ir. ·-~- d k 
"'-;. "e. ye-~1- a birader!- Bell Suat, bunda hem de çok mühim saret alarak sordum·. ..,.,,. yenuuc uram1yara asa • """-.. ...,....... kar~ila~llk. Fakat bunun ehem • b' tle ba"--
toi,,, gtbi ay 29 para 30 demiyo.. bir sebep var .. ben bu Iuz1 sevi- - lyi amma "- teyzez•denle iye 

6

-" ve: . ., k ~" Y miyet, yoktu. Biz ù~ arkada• ken. " 'mdi d b ~;._, '·· bi:& avukaUann ifi de. yorum. NaS!l seviy<>rum biliyor n.l'ïanh M~il m1·,·di'n'... d 1 ' - '>'
1 

e a,n ,uJ< "~e b !<..... 5 dimi:w tahsis e · en n-.asay~ yer. .. tkt ... • 
b1. • altk_ binde bir üzerimlzoe musun? Ç1ld1ras1ya .. yo<> ... v1• Si,arasindan · den·n bir nef~ ·· 1·.. mu ç 

1 

y,.,,u . .. .,. , • ~ le§mckte guç UK çekmedik. ""· Ir. 
iiç ~a a!acatz da cebim.ize iki le ~a!ilrma .. palavra degil, ba-ki.. çekerek, havada halkalar yap - Bu kii<;ük kasabarla bu kadar ..,,yere yanm'1zdan UMkl•pp 
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, -- n~n 1s1 <;<> ~1 g1ymm.ili olduk· 
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En ldareff 
LAIBA 

Diilerinlzl mi.hafaza etmek i rs 
na, sabah ve 1ece ;ratarken R ; D A 
dit suyu mahlfilil ile d~lermtt1 firça
la:ru=, akablndo 1ara:&raolD1 yspintz. 
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Knoks 
bir n tuk 
soyledi 

"Keornc y muhribin
den 11 tayfa hürriyet 
1ç1n canlar1n1 verdi,, 
Norîlok, •Vi.rj.nya. 21 (A.A.) -
Hormet admdak:i tayyare geml-

1 · in donanmaya iltHNllk.1 münas-e
betile bir nutuk irat eden Bahri. 
ye Naz.in Albay Knolœ, bu gemi
nin donanmaya tevdii merasimi-
11in !Denizde zayiat vukuuna dair 
olan haber1erin ge~ oklugu> 
anda yap1lnll§ oldugunu beyan et. 

ve ~yle dem~ir: 
Amerikanm Keanry muhribinin 

11 tayfas1, hürr1yet için canlain.ru 
a etm · §'lerùir. 

Memleketimizln bakasm1 uman 
altma alan, bu gibi fedakârl.Jklar 
ohm.i§tur. 

Knaks, Keanry'de hayatlanru 
fed aetmi§ olan ber ferd1n gonüllü 
gibi en<l1l rin 1feda ve gerek A. 

·kada gerek dünyanm sair 
yerler1nde llisanlarm, msanhgi.n 
hürriyeti ümidi-ni muh.alaz.a ede .. 
t.ilmelcri in bu yUksek feda:kârh .. 
ga muvafakat etmi.§ olduklanm i.. 
lâve etml~tir. 

Y eni bir sulh 
bayram1 daha 

(B<11makaled~ Devam} 

bir kaç yilhk dag1lma ve eri
me ile kaybedecegini dahi 
biliriz. cNe olursa olaun 
aulh ! », f1raat kaçird1klar1m 
xanneden maceracilarin «ne 
oluraa olsun barp ! :t düatu• 
rundan daha az ahmakça de
iildir. 

Sulh bahtiyarhgumz1, ile
ri goren, ileri dü§ünen Dev
let adamlartm1zm dürüstlü
iüne ve bu halka baglanmtt 
olmalanna, ve bu memleket 
insanlarmn da onlar etra· 
fmdaki tam ve 11k1 birligine 
borçluyuz. T aarruz harbi, 
kaderimizde iae gelir, çatar. 
Ona mâni olamay1z. Ona, 
yalmz bir §eref ve tarih mil
leti olarak cevap veririz. 
Fakat aulh oyle degildir: 0-
nu, akhm1zm ve hareketimi
zin dogruluiu ile koruyabi
lir, yanh§hg1 ile tehlikeye 
aokabiliriz. Türk aulhunun 
elimizde olan tek korunca
a1, 1939 danberi güttügümüz 
Milli Politikaya, d1tar1ya 
kar,1 ve içcrde, aadik kal
maktan ibarettir. 

Falih Rrlk1 ATAY 

Bir Amerikan ga· 
zetesi diyor ki 

(1 tncl !ôl;.hift'den De•-aaa) 

ikahnami~1r. Herhang1 bir nokta. 
da b1r-Amenkan seferi kiuvve1 gO.. 
rünme<len Almanyanm maglûp e. 
dilebilee~in1 kabul eden tek bir 
Amer.kan askerî makann tamm1. 
yorum. BOyl b1r seferi lruvvetin 

dahales!. daha urun müd~t te. 
hir d1lemez. Büyük harbin ~ki 

ri rin en müTekkep olan A. 
merikan lejyonunur:. umumi M-. 
veti tarafmdan b1r Ameri.kan se. 
ferl vvet .in te~ild istenmesi 
mânidnrdrr. 

Umumî bey t bunu hükûmetm 
MLUSU hiKtfina yaipn.mauh. Ordu
ya gehn-ce o-rdu bir S"<:f rl kiu~
tin Avrupaya gôn<ieri.lmesi.ni pek 
t.abii adtietmektedrr. 

Harbi · Nezareti mühim bll' u. 
keri ku~ et1 talim t'itirmek mec-

nye inde kalm1~br ve bu i~e 
pc•k büyük bir t:hemmi.y~ atfct. 
mPktecl.i.r. Hanp ~lu ile kat'î b!r 
ne iceye varmak isted,lti zaman 
df man memlekctmde ha~tmek 
lâz1m gelcJtg ke•1f))"eh a kerllk 
il nm b~llca düsturlarmdan bi.. 
ndir 

Al ra 

Alman tebligi 
(Bq tal'Pfl 1 J;Dd U7fada) 

mumi karargâhlnlll .resmî teliligin. 
ci.e ezcüml-e biJdirildigine gare .A1. 
man ve talyan kuvvet.leri Done'tz 
havzasmda mü.him SOV')"et askeri 
endüstr~ merkerlerinden bi.ri olaa 
St:aléno bôl'gesln.i ve ~hrini ?§al 
etm:i~erd1r. 

Briansk'm §18I'kmda 15 inci Sov. 
y"t ordusu ·kumandan~ yülœek Sov 
yet Meclis1 âzasmdan Geieral 

Pietrof'un v-e erkânmarbiyesm3 
mcnsup birçok yüksek rütbeli za. 
bitlerin ceseU.eri bulunm~tur. 

SOVYETLERÏN YENi MERKEZI 
Stokh&m, 21 {A.A.) - Ofi: 

Sovy~ hük:ûme~min Mœkova. 
cian aynlarak bu ~ takriben 
600 kilometre ceri.ubu prkisinde 

kâin KvibÏ§fe, eski ismiy1e Sarna.. 
ra'ya çieki1digi itimada pyan bir 
membwn teyit eddmtltedir. Bu 

~irde son zamanfarda kuvvetli 
bir telsiz L<;tasyonu tesis ediil<mf§
ti. 
BALTIKTA SON ADA DA 1ÇGAL 

EDÎLDi 

Berlin, 21 (A.A.) - Bugün. ne~ 
redilen hususî bir Alman tebligin.. 
de Alman 1ut'alanrun Baltikta 
Sovyet1erin elmde kalan 90n ad.a 

ohm Dagoo'yu ~gal ett..lrilermi bil.. 
dirilmektedir. 

ALMAN1LER1HA.RÉKÂTI 
Berlin, 21 {A.A.) - Gazcleler, 

:;>arki Ukranyada Alman ve müt. 
tdik lut'alaruun kaI'§1 konulmaz 
bir §ekHde i.J..erlieyi~iaû ve ya'km .. 
dan loovalanan dü§'Inarun bir mu. 
kavemet hazrrlamak için bo~ yere 

ugr~gm1 .bildirmektedirler. 
12 Uhr Blatt gazetesi, bu mua.z. 

zam ~i imha. muharebesind~, 
Sovyèt~erin 4 ilâ 500 k.lometre ge. 
ri ~kildilclerini, bu StmeUe, Do
n tz havzasimn e.g:gi diye tavsif 
edilebilecek bir bèilgE"yi ~rkettik.. 
Ierlni kaydcylemektedi.r, 

Plrlaç llatlar1 
(1 lncl Sahllecie. DeT&m) 

(irml, bulunan bu fiatlann, memleket 
dahilindeki tatbibti. qaèidaki lJitra. 
larda blldlrilen esa.slar dahillllde ola
eakti.r. 

1 - Esas pirinç ne'•ilertnin fiatlan 

l 
ftmlardlr: 

Bursada karablç1k 35, Ka.stamonuda 
maratelli 30, Antalyada mlS1r nev1 29, 
Seyhan, Mar~ ve Hatay'da y-erli mi
SU' nevl 27 ku~tur. 

2 - Bu liatlar fabrikada çeltiJclen
mï,, parlatù~ unsuz plrincln çuval· 
nz olarak bir kilo 'l mahallinde 
toptan lzam1 sa~ f1auaru:llr. 

3 - Bu mlntakalarda lstih3al olu 

1 nan diler ne\-.lerin àzam! fiatlan, bi· 

rlnci Ntrada gosterlll!!i esa~ !ia tlara 
luyasen mutad farklarla mahall!n tiat 
rnura.kabe kom!syonlarmca derhal tee
blt olunaeakhr. 

-i - Pirlnç i.tlhsal ve 1hraç eden 
veya istihsall en az kendl istihlàklne 
;,.e!en d.lter mlntakalarda Ise, y-lne bi
r'J1cl fùtrada yaull esas nevilerin lu.

lliteslne ve fi a tlanna loyasen maha1lJ 
•!:aUar fiat m..irakai>e lrom!syon!armca 
ltei;blt edllecektlr. 

5 - MUstehllic mmlakalardak.1 vila· 
y-et rde plrl~ toptan fiaUan mut.d 
surette o mahallin fstlhlâk1n1 en çolt 
temin eden lstlhsal mlntakasindan ha
ltikt nak1l ve ambalaj masraflannm 
Wvesl ruretile bulunur 

1 

Il - B rinci flkrada mevzuu bahla 
toplan ,âzarr t fia tian mUstahsi.1, fabri· 
kator ve mahall1 toptanC'I lcàrlanm ih
tiv et.lerr.ektedir. 
l 7 - Plrincln biltün t.h.sal Jnlnta· 
ltalarinda müstehlik fiat1 toptan fiat

flara ftzarr.! yüzde 10 nlsbetinde bir pe
r&k<"nd eci k5 n llâvesi sux~t.yle bulu
nur Bu perakendecl hi~si âzaml nia· 
bet olup, rrutad surette daha dün blr 
.ltâr yuzdesiyle ça4;:ln yerlerde ylne bu 
eskl nisbetlerin devam ettirllmesl mat. 
](Jpt r 

1 
Müstehlik rruntaka lardakl f"hirlerin 

müstehlik fiatlan i.'>f', men~. 

Be~:nc: f1krada yaz1h masraflarla, 
aynca y\lzde 4 tontanc1 ve yüzde 10 

\41.a perakendeci h:sselerinln lllhesl su
re iyle bulunur, Yar! t<>ptancilll'nn da 
faal bulundugu yerlerd<" bunlarm h!s
ae toptanc1 ve perakendec! kâr yüzde 
lerl meyamndan taamùle gore tefrik 
edl11r 

8 - Her türlü pirlnc r llk once der. 
ha 1 mi.·ta~i: mmt..kaiarda toptanc1 
ve pcrakendeci !' bunlara lst nnden 
sonradan mustehlik mmtalo:alarda top
i:lncl ve perakendeci Azaml aat~ fiat

lari y11kar1dakl hükûmlerl' core, ma
halll rwt mürakabe komisyontannda 
t bit edilerek ticaret vekâletine bildirl. 
lecek ve aynl zamanda tanhlerl ile 
b1rhkte ilàn olun:fcakhr 

9 Perak"ndeci âzaml sa!~ fiat· 
lar.n n h planmasmda JrüsurlarJnl.II 
60 sant.me veya vahide yi.varlntilmasi 
JI'U af.kt1r. 

10 - Bu sureUe 11!10 edilecek fiat 
hâdlerlnden hcrbangi bir suretle fa:r:la 
teminlne gidenler hakk1r.da m.t11 ko
runma kanun.mun hükûmler'-lle tevfi
k'ln cezal.i'ldlnlmak ilzcre kanun1 ta.. 

b l bull.illi.lacab il;..n clum:r. 

1 

Amerika-Japon 
münasebat1 

(1 lael Sahlfede.. Dena) 
oldutunu• sôylemi~ ve ilâve et • 
mi§fu: Hariciye nazin Togo'nun 
20 ~rinde sëyledigi nutuktan, 
bu hususta hükümler ç1karrnak 

mümkündür. M. Ï§hii, M. Togooun 
beynelmilel sulhün muhafazasi 
Japon diplomasisinin hedefi ol • 
makta devam ettigi yolundaki be. 
yanatuu hati.rlatml.§hr. Matbuat, 

ayni bu mevzu üzerindeki sükû -

luntt bcr.zara.k açùcça müsbet bir 

durum alm~u. 
J'aponya 'ft Pasifik meseleleri 

Tokyo 21 (A.A.) - ·Ofi. Gene. 
ral Tojo, iktidan ele alall, resmî 
ifadeler matbuatm lisam hissedi • 
lir derecede yükselmi§ olmakla 
beraber, siyasi mü~ahitler, Japon 
b~ tehrinde siyasî havanm, ihti • 
yat ve itidalden mahrum olmadi • 
gm1 k.aydetmektedirler. 

Filhakika, resmî kaynaklardan 
mülhem mehafile gore, Japtmya, 
Pasifi.k meselelerini askeri §ekil • 

de halletmek niyetinde kat'iyen 
degil<ir. Bu mahfiller, Japonya. 
ru.n, beynelmilel sulh lehindeki 
gayretlerine devam edecegi yolun-

da hariciye naZll'J Togo tarafmdan 
yapùan beyanatm sozden ibaret 
olgiay1p, Tojo kabinesinin Konoye 
tara!mdan, ezcümle Birle§ik A • 
merika ile mevcu t münasebetler 

Dahsind-e yaptlan te§el>bü.slere de. 

vam ~ecegi hakknda teminat ~ 

li! ettigini ilâve eylemektedirler. 

AMER!KADA END1$E DEVAM 
EDIYOR 

VaJington, 21 (A.A.) - Va~g. 

ton htikûrnetinin memurlar1 uzak 

?fktaki vaz:iyeti en~ ile takibe 
devam etmektedirler. Japan siya. 
setin.de cezri ve âni bir degi~iklik 

gërülmem~ ve Arnerikan • Japon 
gërü~l-erin.in devam etmesi ai. 
yasî mehafillere biraz ftlUÛ~t ge. 
tirm~e de, umwni kanaat müstalr.. 
bel ~lann b1:t'has6a harb'n ce. 

reyam.na bagh bulundugu merke. 
zindedir. Diger cihett-en, Kongre 
âzalaTindan bu1lan metanetin mu 
bafaza edilmesin.i hararetle tavsL. 
ye etmektedirler. 

Efganistanda 
<Bat taraf1 1 tnol •7fada) 

ZBIU1edlldlgini sëy-lem!i ~ demi.,tir Id: 

Boy-le hareket etmekle, BOyük Bri· 
tan,.-a w Rus,ya, Efgan b.ük.ûmetinln 

dostane tarz1 bareketlni t&kdi.rde k.al
inam~ar, Efgan hlikfimetlnin içlerin
den bazùan kendi hizmetinde ça]Jpn.11 

Olan bu adamaln, iOZ hapsine almma. 

lar1 için teslim etmesln! m!l~kill lu]a... 

cak lronuk severliginl ve iyi nlyetlerlnl 
de nazan itibara a]m1~lard1r. 

iTALYANLAR MUVAFAKAT EDiYOR 
1 

1 
~erlin, 21 (A.A.) - D. N. B: 
Ita.lyan ve Al.man tabaalaruun yù:m 

1da Efganistan'dan a:rnlacaklanna da1r 
lotan haber haklunda .salâhiyetll ital

:ran mahfiHer!nde i(iylc denllrnektedir: 

1 Geçenlerde E!gan Hanciye Nazuh-

1tmin .Ozcüsü radyo ile_ yaptig1 beya
natta Efganlstanda ki Italyan ve Al

j man tebaasmm faallyeti hakkmda h.er 

lhangi bir en~e duyulmad1tm1 b!ldir. 

l
m.1$tir. 

Bu beyanata ra~. Efgan hük:ôme
tinin Al.man ve itatyanlarm memleltet1 

terket.melerinl fstemis mezkûr hilkûmet • 

üez:rinde y-ap1Lan Îngiliz - Sovyet taz
y ikinln ne derece JlddetU oldutunu coa 
termektedir. 

itaty-an mah!illerinde blldlrildlgine 

1ore Etgan.ista.n<la 7Bfayan Îtalyanlar, 
IErcan hükûmCUnin bizzat tasrih etti

lli: üzere daima çok dürUst davranarak 
Efeanistamn i!1ilklâline Vil b!tarafhgma 
r!ayet etm~lerdir. 

Efean!stam dill;er memleketlerin ut-

1radtklan elim âk!betten korumak 1çin 
ttalyantn K~b'ldetd b{iyük elç!l.gl mem 

lelretlerine diinmeleri E!ganlst.nn ve dl. 
gcr devletler tarafmdan temlnat altma 

1 . k tin al nrnas1 µrtile Italyanlarin hare e e l 
~ mU\•afakat etme emrin! alm1~tlr. 

Doktor 1 

ÇlPRUT 
Cild!ye ve Zühreviye mütehass1s1 
Beyojtlu Yerll Mallar Pazan kar-
11sinda Posta sokag1 k~sinde 
Meymenel apartrnam Tel: <l3353 

~ 

Il 

1 
HiK 1 [J SîNlY 

l 30 senel'iik asansùr tam.i1" 
ve 

1 Bak1m Mütehass1s1 

• 

1 

1 

1 

1 

Buy1lmekteplerd atle iz 
Sp r ar1na yer verilecek 
Be1 kir ko§usu ve bir de mekteple;· 

kararla§tirild-,. yapilmasi • 
1amp1yonas~ 

Geçenlcrde bu sütunlarda mek.. 
teplerarasi spor müsabakalannin 

1 Üçüocü ~ ise, Atatürk k<J§Uo 
eu n-a.mile yapùacak ve 3000 ~ 
re üzerinde olaca.ktir. 8 tki.ncit~ Cumartesi günü ya.. 

ptlacagiru yazrm§:Ik. Hafta içiD.. 
de Maarif müdürlügü biina.smda, 
müdüt muawni Bay Vahinin riya.. 
seti altmda toplanan ~ktep be. 
den terbiyesi. bocalar1 ënümü7Jdeki 1 
senenin spor faliyelterini. tesbit 
etmi§lerd '<r. 

Tesbit edilen bu programa gore 
bu mevsim atlet.izm spor1a.nna bü.. 
yük bir ehemmiyet veriM.' gindoen 
~ lor kO§USU v~ bir de mektepli 
§ampiyonas1 yapùmas1 kararla~t1. 

rilm~hr. 
Birinci ko~: ArkadaJhk ko§-11 • 

su na.mile yap1lactktir. Bu kO§'U 
2000 metr-e olarak 30 1kincite~ 
de yap1lacakhr. 

ikinci k~: ?1 Bi..rindkânunda 
yine 2000 metre olua.k iicra edi.le
cektir. 

s E 

Dërdüncü m1u: Takim ko§usu 
birinciligi olacaktir. Ve mesafesi 
3000 metredir. 1 Martta yapilacak. 

tir. 

~j, k°"'1ise1.nënü k~ 
olarak yep1laca.k ve mesafesi 3000 
metredir. 22 Martta yapilacaktir. 

1 May111ta da mektepler atleti.z:m. 
müsabakalannm seçmeleri yapLJ.a.. 
cak ve fmalleri :se 19 Mayista o~. 
leden sonra Fenerbahçe stadmda 
olacaktrr. 

Eminonü Halke· 
vinln voleybol 

turnuvas1 
Em.inonü H:alkevi 2 T~i~ • 

den itibaren bfrtün t~Dere a.. 

s 
Sinemas1 muhterem mü~terilerinin ~cker 

· Bayram1n1 Tebrik eder. 

Bayram 

Sinemasma akm Mecoektir. 
WiLLY FRiSCH ile MARTA 
HARELL'in tensiJ. ett.l!lderi 

SÜl'priz film 

EBEDI A$K 
Bu bayr'amm en güzel 

e!bciiicesldir. 
DON KAZAKLARI ~RUS 

!MPARATORLUGUNUN 
DEBDEBESt .. RUS A$KI • 

RUS MUStKlsI .. RUS BALETLERi 
Her gün matineler Saat 11 de 13 ~' 14.;,o da, Suare: Saat 21 de 

San'at Bayram1 ... Zafer Bayram1... ~ Bayram1 ... Ve 
Haldki Bayram 

Bugün L Â L Ede Topland1 
Çün1cü üç senede tek bir §ahe ser yaratan büyü.k Rej:isi)r: 

CECiL B. DE MiL LE'in son zaferi olan: 
REN KL! 

ZAFER ORDUSU 
Bütün dünyan: GARY COOPER .. MADELÎNE GARROLL ... 
PAULETTE GODDARD· PRESTON FOSTER. AKiM TAMI. 
ROFF'un kuctretlerine hayran eden hakikî bir ~eserdir. 
Bayramda ber gün: Saat: 11 .1 • 2,30 • 4,30 • 6,30 • 9 da. 

---- BA YRAM MÜNASEBETÎLE -•• 
• 

~ A ~1A~EL~~! ~IB~h~ A s 1 
Nefis filmlerinin en güzelin.i gost-er1yor. Bu filin. Berlinde 

müt-emadiyen 4 ay... BUDAP E$TEDE 5 hafta ... PARiSTE 5 
hafta gûstern~tir. Unutulmaz •BALIKÇI KIZI. ni golged.e 

biruan bu $AHESER ... 

BALIKÇININ KIZI 
(DÎE REÏSE NACH T1~1TT) 

Oymyanlar: 
CHRiSTÎNE sbDERBAUM. FRiTZ VON DONGEN. 
S1NEMAYA ALIN.AN EN B'ÜYÜK A$K FACIASI. ..... 

KALBLERt TITRE TEN BÏR MEVZU 
GÔ 'ÜLLERE KORKU VE HEYECAN VEREN B1R V AX'A 

HAYATIN ACILIKLARINDAN ÎLHAM ALAN BiR $ah<eser. 
Suvare i.çin numarah ~r lerinizi gündüzleri tedarik ediniz. 

Telef. 40380 

Bugiin Matinelerden iti1aren bayramlarda 
àai.mA en büyük filmini gosteren 

MELE K Slaemacallk dlaya
Sinemas1 n da 11a1n 4 blylk JlllllZI 

Clark Gable• Hedd Lamar 
Spencer Tracy • Claudette Colbert 

tarafmdan ne!is bir surette yaratilan: 
SENENÏN EN BÜYÜK • EN OÜZEL ve $AHESER FÎLMÎ 

s VDA 
Büy\ik bir ~··· Büyük bir mncera 

Gece lÇ n nwnarah kol'tult'lar oevv-eM-en akhr:mahdlr. 
Bayram günlea-i seanslar her gün: 4 • 2, 15. 4,30 - 6,30. 9 

çtlt olarak bir ~leybol tunuvas1 
te.rtip ~tir. 

Bu voleybol turnuvaama bü.. 

tfia. apor ~lleri iftirak ede
c:àlenlir. Kazanan tak:unl-ara ku.
paler verilecektir. 

MERKEZ 1ST1$ARE HEYETINlN 
VERD:fôi KA.RARLAR 

lhun bir mmandanberi topla
nan Merkez istifare heyeti son · 

yaptitJ toplantùarla ~lanni 
bit~ ve bev :biinci~e tek. 

ra:r topl.anmak üzere da~~tir. 

Si-cil ve lisans ta.l.ianatna.mesi ka. 
bul edim~ ve 15 T~ievvelden i. 
fibaren de tatbièe ~~ir. 

15 Te§?'inievvele kadar evveù:e 
Jstifa e~ olan sporeular yeni. 

gill'dikleri klüpten lisanslanru ala. 

Sovyet Tebligi 
<Bat tanll 1 tnol •7fllÂ) 

w nüfusa mallk JOln lr.•Mbasl ola 
serektir. 

Al.MAN iLERi HAREKETi 
Moskova, 21 (A..A.l - lllojai.slc 11-

tikametinde fÎddeUi bir tank muhare
f>esi olmu~tur. Almanlar muaz.zam re
daloârli.klar pahasma bir kaç ldlometre 
kadar llerlemete muvattalr. olm~ 
da yapl.lan cüret.kATane mulr.abil taar
ruzlarla durd~ardlr. 

Nevyork, 21 (A.A.) ~ Nevyork Ti· 
mes eazetesi y-aziyor: ' 

cK1~ cenablan> Rusy-a,.-a haklka.ten 
ceJ.m~tlr ve vaz1yet üzerinde derin bir 
~ir y-apmaktan ceri kalmiyacaktir. 
Ruslar taraflrulan eatr ahnan Almanar, 
.oiuktan ba~ka bir eeyden bamretmi
;,.orlar> 

DURUM NisBETEN DÜZELDi 
Londra., 21 (A.A.) - Rusyadan gelen 

ha berl.er son !ki C(l.n :içi.nde du.IUPlun 
ulSl:Jetien all%1!TC1l&tnJ. gostermt'l!:'ll! 
Fena havalar bu mevslmin bütün k.e· 
simlerJ.nde Almanlann karsùa~tJj1 güç. 
lülcleri arttrrmaktadlr. Rus takviye 
lotalan müstevlinin lleri bareketin1 
durduramarn1ssa bile büyilk nlsbette 
agirla~tJ..rmai:a muva.f!ak olmup. ben· 
zi;yor. 

rak bir Kânun1U!8n! 942 tarihl11dtlt 

tonra da oynayabile<:~..derdir. 

Y&l"ln ve Cuma günü ~ref "' 
Fenerbahçe stadlarmda ikinci \U

me llk maçlanna devam ~1lectJ.î 
tir. Maçlan masile yaziyoruz: 

23 Birincite§rin Per§embe günii 
Fenerbahçe stadmda: 

Alemdar • Unkapam saat 9,30 .R• 
mi • Topkap1 saat 11,30. 

Seref sUidmda: 
Haliç • Galatagençlik saat 9,301 

Eyü.p • Do~ saat 11,30, 
24 Cuma Fenerbahçe stadmda: 
Anad-Olu • 1stiklâl saat 9,30, Dt-

mirspor • Hilâl saat 11,30. 
~eref stad1nda: .1 
Anadoluhisar • Rumelih1sar ,,,. 

at 930, Bogaziçi .. Beylerbey1 sa.ai 
11,30. 

Oç Rus taburu 
(1 1nd Sahifeden Dev;un) 

ney<a Rostof'u lehdit eden ilerJ h 
baldunda tam bir ketumiyet muh.afaP 
edilmektedir. 

Ayn!. cazetenln aslterl muharr:. 
kanaat.l.ni! eore Orel'dcn Donetz nt'~ 
üzerinde kàin Slavfa~k'a kadar 111.11· 

nan 500 kilometrelik cephcnln H rt<Ol 
btikametinde y-en1 faallyetlere s hl'• 

01mas1 ihtimali varoir. Çilnkl1 Af01'1! 
ba$kumandanhgi Orel kesimler dCD 

1elen 1-akviye kltalaru11 bu harekât içiD 

•eya aynl de~cede muh1m blr bedd 

elan Kmma Ir.a~ kullanmakt.:whr. 
Gazette de Lausanne'in Ber1ui m11-

àablri de ~èiyle cllyor: 
«Leningrad etrafmda ce y;on t-leD 

,Wdetli muharebeler bir b::klcm h8rbl 

,eklinl alm1$Ut Bu eehrln da~~<'li' Y 

l>A~!l<UTn!~ 

etmek 1stemelt' dlr Bunur,Ja hcràù 

Almanlar So~tlcrm bli- çok yarn;ll 
te~ebbuslerim geri püskitrlrrEk mecti\J• 
r:yetlnde bulumnaktad1rl11r, B J cû'l'I" 
leden olarak geçenlcrdc Sovyct k1t,11a· 
u Finland1ya korl'eiine, Lenlngr d yoltl 

U%111llugunda kAin Oranicnhaum'à as· 
kt; çlkanrrak Almanlan yandàn ~-
Vlrtllek. lstemi~lerdir. Oranienb1nun. 
J!:Tonstadt t'pçularlnlll VC lllçakt.,D 
uçan tiayyan!.erin mit.'·alyoz atL'$1 111• 
t.ndad.ir. 

iyice tahkim 'Cdilmi~ olan mevz \ere 
çPkilen Alrnan k1talar1 tayyarc defl 

toplarmm ate;,1 ile Sovyet gemiknl bJ• 

t11 m1~lar ve çlplak s1rtm etcgine il• 
t.ca eden SO\yet kltalanmn baklyesinl 

de bombalarla ltlâ! etmi~lerdir. 81l 

t*bbüsc ~brak eden üç So\>yet tabU• 

rundan anNk üç aslrer kurtulabilro r 

Moskova oevresinde 6rf1 idarenin 
1l4n1 ve reneral Zhukop Arbeniyef'in 
6r:fl idare lromutanhtma tayini Rus
lann ber zamandan ziyade Mos.k:ovuy1 
müdafaaya azmettikleri hlssini 'Verrnelr.
lied.ri. Timonçenko ordulan lusm1 kill-
1.tslnin Moskovayl müda!aaya devam 
etmeslle tcmin edilmek istenilen b~h
ca malc;adm Budyeni ve Voro~ilof k.uv. 
veueri ile irtibah !dame etmek ka1>1l 
oldugu kadar ta.m ve y-1pranrnam1s bir 
halde kalmak oldufu samhnaktadir. 
SüraUe bir kale haline konulacak olan 
,ehir, Alman ileri h.areketine çok bO.· 
yük blr mâni !Je§kil edecektir. Blnaena
leyh Almanlann her kart~ toprak içln 1 
çok büyük fcdakàrllklara ltttlanmata 
devam etm!'ler! icabedecektir. t'r. 

ELHAMRA SÎNEMASI 
( ESKI SAKARYA) 

Türk~ s0zlü ZALOGLU RÜSTEM 
&jk, Mac-era, K~manltk Hind:in Muhte~m $3.raylanndan 

geçen biiyük film. 
tlâ'V'e'ten: izmS.r F1Jmi. Matine Ler: 11 • 2.30 - 4,30 • 6,30 

Su-are 9 da 

LÂSTIKÇI HÜSEYIN HÜSNOl 
G Ü Z EL v e ~ E R 1 K 1 , 1::...--1 

Say:i.n mü.peril'e'l"inin :;>ek ~ Bayramuu say-gi ve 
sevgi ile kutlulac. 

Yeni Pootahl!!lll! ~ 80kagiinda. 

a11ot-'N Bayram ba!la.61 için senenlll 
m muazzam qk ve kahra

Manllk fiBhe/leri b:14hyor 

Sl.Mmasmda TÜRKÇE SOZLÜ ve TÜRK MUSOOSl 

TiiTk kahramanhk v-e civanm erdligini canlandi1ran §aha!:e film, 

iPEK 

SALÂHADDINI EYYUBI 
ve 

BOZ ARSLAN 
2 ~Vl'e 13 k 1m hep 1 

Boz Arskm tar- birden yen: saa-ktlan ve Sehnar.'fl '11rk1l11 · 
lolarm1 sô.ytiyen: bütün musiki.Y'i hazirh. nru soyhyen 

van· tlstad~ 

MONIR 
Nl'JBED iN 

SADETTiN 
K 'f N • 

seansl:ir: 10.3 0.12 •. lO.'U0-4 ::J0.6,30 



• 
Kadznzn Tabiatzna Uggun En lgi Meslek 

--KIZILAY HEM$iRE-
M ES LE G 1 o l R 

K1z1lay Hastabak1c1 Hem§ireler Okulu 
AKSARAY- ISTANBUL 

H:ÂMÏD BÜKE -b. 
Sayin Sigortahiarmm Ba yramlanm Def1e w ttb.h içinoie 1 

geçlrmeleinl tem<!nni eder. 

Àtnavutkoyünde· Ak1nb Burnunda' 
BILECIK GAZINOSU. --~ 

Saœbi Udi Marko Saym M~tcrilerin-cl Ba)T'alD.ml ~..k 

- -----

KARLMAN-1~~ 
MaQazalar1 Mldlrl11tl 
Sa:- in Mqtcr1lerinm $ek er Ba~ ranun1 ~bl'ik ve saadetler 

temen n.i eder. 

-- _______________ ,_ 

lst. Y eni Postane caddesi 39 No. da 

~1$MAN YANKO 
Anangadis Mahdumlari 

Saym mùfterilerin.in l;>eker Bayram.uu tebrik ve saadeUe. 
riD.i temennj ederlcr. 

------

Hayat1n hakikî -
romanlar1ndan 

( 4 üncü sayfad.J.11 det'am) 
tmda yine beyaz bir karyolada 
yahyordu. Fa.kat ne-ede o maziain 
güler yiizlü, ~ ~ak Sadisi ne. 
rede? .. 0 ~ erlm.i§, bitmi~ a. 
rurumyacak bir hale gelmi§ti. Dur. 
madan inliyor. gogsü parçalan. 
parçalana kan kusuyordu~ .. Bir 
ëiksürük ve onu takip eden hinltl 
arasmda gozgoze geldH<. N azar • 
lan bir saniye üzerimde dol~1. 
Sonra fersiz bak1~ yana., kil.. 
çük Hulyanm sa:r• ~a çevril • 
di. Onu gOrür gor~ gozleri.nde 
e)ek:triltle~ gi-bi titl'ek rur lfi.k 
ipeyda oldu. Hazin bir tebessüm.le 
dudaklannm arasl.lldan: 

- Hulya.. Yavrum! .. 
Kelimeleri diiküldü! .. 

Her fieYden baberslz küçücü.k 
Hulya, bu goëirüp kim o.ldugunu 
taruy~ zavalh hastaya rn2. 

sumane bir ac1yl§la bak1yor, mi
ni.cik kalbinin en t~miz merha • 
metile onu .eyrediyordu. Ve bu 
giirüf œ yaz.ik ancak birkaç d:a
kiè.a daha clevam edebildi!.. Hu. 
tanm gozlerindeki l§lk yav311 ya· 
""f kayboldu. Yerini titrek ba. 
~ aldi. Doktorun i§areti üze. 
ri= hastabalo.cùar Hulyarun e -
linden tutup çi.ka.rdt!ar! .. 
~imdi odada il« miz yalm z lca1. 

~ttk. GOzloerimden bopnan m. 
cù y&§larla durmadan a3h;ror, 
Dôrt .yù bir yastiga 1>84 koydu -
lum hayat arlcade§urun ha,·attan 
ebediyen ~a ICl ac: bala
yordum. Bir aralùt o yavas yava§ 
gozlerini ~ Her olümden evvel 
âriz olan san yalanc1 iyile~e da
lrikalannm verdigi hayat kuv • 
vetile: 

- Vildan diye inledi .. Arti.k ô- 1 
lüyorum Vldan .. Size yaphklan
mm aclSllU Allah benden ahyor .. 

Ne olur bir kerecik gozlerim.in 
içine eskisi gtb bak. .. 0 t>emiz, 
lekesiz giizlerinle son bir defa • 
cik çocugunun talihsi.z b&basl.lla 
bak ... Ver elini bana .. Beni affet. 
tigini ooyle .•• lleride bir gün Hui. 
ya büyüyünce b~a gelen1 ~a 
rumuza anlat ... Baba.sm1n nasù 
bahtsu bir a.dam olduj!u.nu bil • 
sin .•. Her ytl ëldügüm sabah ben! 
hatirhyarak onu benim için de 

- - ~ ---

Bagramlik Çiçeklerinizi 
Be)oglu lst.klâl caddesin4e 304 numarah 

SAPUNCAKIS 
Çiçek evinden Tedarik ~debilirsioiz 

Hi bir yerde 1ubesi yoktur. Tel: 40167 

Kurukahveci --.i 

MEHMET EFENDi 
MAHDUMLARI 

Saym mü1terilerinin ~eker Bayr anun1 uyg1 

n se,.;i ile kutlar. --------· --
Çiçekleriniz ve Fidanlariniz 

• = lçin bir adres : = 
G. Sapuncakis 

op ... Zehirli dudaklanmla bir de. 
facik o~ayip, sevemedigim ço • 
cugumuzu zavalh babas1 için de 
ôp e mi? .. • 

Ankara, Bankalar Cad desi No. 17, Tel: l7lR 
lsta~ul, Be~ oglu Tok.a thy an kaqlSl, Tel: 417j8 .__ ....... - - ' '·· 

Birden anslZU1 '<opüklü bir kan 
damlasi. son ~ümlelemi kesti. GOz

lerindeki hayat uµg1 sënere ta • 
vana dikillp kaldl. Has\a artlk 
Allah• ire b~basa idi.! .. 

H1çlnraNlk yerimden dogrul • 
dwn. YavrusunA d<>ymadan giiz
leri açùt kalan olünün goz kapak. 
larnu titreyen ellerimle kapattim 
ve sonra oou affettigimi silyle • 
mek için ayak ucunda diz çolre
rek son veda1 yaphm: 

c- Hayatta beni dort ytl mes'ut 
etm~ni. Bu benim gibi yetim bir 
k1zm i.ndiJlde çok büyii.k bir i:ly. 
mettr, Sonradan bana yuptlkb. • 
rin için seni affediyorum. Allah 
da affetsin. Mezarmda rahat ve 
müsterib uyu e mi zaval4 Sadi.?.• 

Bayan Vild.1ll1 buraya gelinoe 
sustu. Heyecan.dan lee$ûrdel1 
titriyordu. Bel:ki daha soyliye • 
cekti. Fakat birden kasldn bir zil 
sesi onu dalcbii llemden uyan • 
chrch. 

Y emek tatili bi trni§, ~ sa • 
ati çahyordu. Genç kadm yaoJia
nan gozlerini hafilçe lruruladJ.. 
Aynlmalt ~ile elini w:at. 
tl. Tokalqtik. A~ ap a~ 
~ iJ.oeorlerlr.en dudalùanmda o
nun son ciia*.st çmhyordu: 

c- Allah Kiz:laydan ral:1 al • 
sun! •.• 

HALUK CEMAL 

D 

A 

Il 

1 

Il 

BIBLIK EMA· 
NET EVI 

Saytn miîfterilerinin be.yra.. 
:rmru k:utl\ùar 

!srnail Gilrzü, Ya~r :Elrm<>z 
Karahl<iiy R.lhtun Cad. No. 15 

1 

A 

• 
1 

r 

Istanbul Fiat murakabe komisyonundan : 
125 No. lu ilân 
1stanbu.l "là.~ti oah:L•nàe Trabzon y~mm k•lrn ,, azaml 

13~.5 kur~ perùénde k.losu az:amî 150 kutu.§tan sattlacak!tr .• 0366• 

Say1n Halk1m1za: 
Komür fiat. muay~n.dir Faz la bede-l vermeyi.nn. TO?iu, 1slu 

w eksik lr.omür almaym:z. Komür alun, satunmdan ~kâye!i· 1 
ni.z olursa Li"'~daki adr~skre m.!racaat ediniz. 

Semt depolarmdan ko'11ür a!wnlarm Beled:yeœ musaddak l 

fiat lis'esi ta!ep etmclcri tavsi ye olunur. 

Ankara ve Diger ~hirler lçin : 
Ttlrlllye K6mQr Bata' ve Tevzl 

Mles1e1e11 Merkezt 
Atatürk Bulvan No. 129. 131 

Telefon: 3909 Yenil;leh'il-

1952 ANKARA 

• 
• 

Istanbul için : •; 
Tlr~J• K6mflr we Tant Mle11e1e1l 'i 
- lataallal laltell ~: 

• l 
~ 

Yeni Yofc\I Salanu 
Telefon: «761 G A L A T A 

«7n t S T A N B U L : 
Izmir için : l 
TlrldJ• K6mlr lataf Ye Tevzt Ml••· •: 

1eu11 Izmir 'uba1l :l 
Tel.,fan: 428S Cümhuriyet Bulvan. 104 A 

4259 t Z M 1 R 
NOT: !s= ve adrœleri A rib o-larak bit.dî.rilmi~n ~icâyet. 

!« chltftte ab.nmaz. 1 

TÜRKÏYE KÔ MÜR v<! TEVZl MÜESSESESI ~ 
- ·-- n ... '..a..i ... _ .IJI' 

ÔZÎPEK PALAS\~ 
OTEL ve LOKANTASI 

Sa pu œütterilerinia Bayram1n1 .K11tlular. 

====-===---=========,.......,=====-..... -==-=========-
1 s tan bu I Fiat murakabe komisyonundan: 
124 No. lll ilk: 
1stanbul Vi.lâyeti da · lanl~ temiz kmuz1 merc1mck toptall 

âzamt 25 kuNf, perakmd., âzam1 28 k~tan sattlacaktir. 
NOT: 
Uz.ak semtlerd.e ise perakend• 28.â !Nruitaa saalacaktJ.! <9365· 
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IKAAM El>lNIZ , ___________________________ _ 

A 

BOZKURT
Yeni Faaliget 

EMLAK'in 
Serilerinden 

1 - .Ank.ar.ada büyi.ilt bÎr ernlâk bürosHie irtibat tesis ederù 
tam kadrœile Ankara emlâk i;at~~anna b~am1~1r. 

2 - Nefsi lstanhulda bl.Ùun up ta Ankaradaki emlâkini id.are 
ett.innek ï.ti)-enlerin ~ ayhklanm vermektedir. 

3 - Ankaraàa hu.susî ve rotsm.î müessesele:rde 4i olanlann ~ 
rinin km in'tacma kadar pepn ücret almmamak ~rtile herhan
gi i§in tak!Dini tuhhüt eder: 
Tabim Abdiilhak Hâmtt caddesi No. 2.3 Bozkurl-Emlâk Tel.: 43532 

~------------------mlll:lmml __ ..,_ 

IATAMA 
Topladzgzm 
ÇÎÇEKLER 
~ÜKRÜ GALIP 
ERKER .. lllrler,, 
Bütün kitapçtlarda bulunur. 

Müracaat yeri: 
Arif Bolat Kitabevi 

BI BA Ill KAT l Say1n Mü~terilcrimizin Nazar1 Dikkatine 

( . 

Plr1-tah n ehnash aat demelr, blr kellme n.. li t N G JI: a S A A T i demekt1r. Ç!inldl: 
PulaQt:ah ...e elmash saatlerln bütün hakik1 evsa.t1 m~uru llem olan S i N G E R saaUerlnde toplanmto

ilr. Buntm iPJi: Saat alacaf1111:z: z.aman, ~r~d!ill!ü:z: 8 t N GE a Saat1 almalJSllllZ vc saa.tin ~eki 8 i N G J: a 
~ mü~ adresine dildtat etmenlz tAzurdir. 

ModaJ'l takip eden ~ url tadln lçin k1y~tli ~rlyle T9 oe1ts 1,lemesi,yle hakikaten n.azan 
4cD bl!rte bl.r har.lku.lide S i N G E R Saatrnc sah1p olmak Adeta blr saadettlr 

• Tl• Bop Gid cek En 1• . L • 
--· lakbnl ve En Güz 1 

• Il - A. EUl!AS:U TI: 11 PIRLA.l 1TALI eo LiltA. GÏB 15 SE .E G ITiLiD . 
Düat: · er tJerl ~~a 711.ln...zEmlnünü merkt'z1ndekl ma j:az.aml.z dJ. satwr. Istanbulda ~bemi.z yoktur. 

Ad..""C3; SÏNGER SAAT Jdaia.zalan. Istanbul Em.lnonu. No. 

Müessesesi Müdüriyetinden: 

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

f .KIZILAY 1 ______________________ _:_ _22-_ B. TE$RIN-:_!~ 

Bayram lçin • 1-------• Bu Ak~amdan ltibaren ______ .,._. 
Badem §ekeri alm z. Onu da 
me~hur Bade.m !?eken:i.sinden M A K s i M 
almu. 

Td.ksim lstiklâl caddesi No. 
43 M~ur Ba<lem ~ekercisi 

SALONLARINDA r 
1 

Gaziantepli s A F E • 
1 y 

ALI DILER 

Ciddiyet w dogrulugundan 
ilham alan 

Ve en ilstiln sa.n'atkârlardan mütc~ekk.U S A Z H E Y E T Ï 
Kemençe: ALEKO - Kanun: ~ Y A T M A N - Piyano: SEFÏX -
Keman: MAKSUD - ~ema.n: ALI (Izmlrli - Klarnet: SALÎH - Ciimb~: 
Sevk:et - Nay: GAVSI, .•• 

9KUYUCu:1-AR: AG.YAZAJL - .~";RUK AL~ - BAYAJ~R: 8t)ZA~ GÜVEN - JŒVZJ\l> _... 
SEMDIA - ~SEN - SÜEDA - GUZIN - SANIYJ: - inSAN f-VX. \N _ AYSEL 

BOZKURT ·EMLÂK • Slllfl·ha·ddlD..I. Eyyubt filminden (A T L 1 L A R) MILn;I Bcstekân SADEDDiN IAYNAK iarafJJld:iJI 
b122at dir1je edilerelc J[ 0 a 0 halinde olnmacaktll' . 

Sa.yua .Hiifterileriaia Bayra
Jllllll tebrik eder. 

.Anb:ra B.~YOSUNDA oynanmi~ olan Ç 0 B A N B 1 V A S oA 
SADI Gfi:NEIJ:N 30 ldfilik bilyUk U U 

PiA~ARDA lMJ4 YOS:TUR. TELEFON: 4Z633 

Telef••: 43532 Içellm, Ellenelim, Neî'edir Geçen Hayat 
l••----··---Her akpm cM A I 8 i :th e Gel, Gamim, DerdÎni At! 

• TÜRKIYE ...------111ri. 
IMAR BANKASI 

TÜRK ANONIM $1RKETI 
Sermayesi tamamen tediye ed.i1m.i§ 

1,000,000 Türk Liras1 
Yen.1 Postahane arkas1, A~ir Efendi caddesi 

. iMAB BAN 
Telgraf adresi: Istanbul - lmar, Telefon: 24527 

Yol, mebani ve saire büyük in§aat taahbüdü 
Müsait ~eraitle Tevdiat Kabulü 

Emtia, esham mukabilinde ikrazat ile pilcümle banka muamelât1. 

TAKSÎM'de KRÎSTAL 
15 gündenberi 

llCZEYYEN 
SEN AR 

Kri s ta l'in 
büyük Saz 

Heyetine 
Ïttirak ettigmi bal lu m1:r.a sayg1larla bildiril'iz. 

KRlSTAVin Bayram günleri için tertip ettigi iÇKiSiZ AILE 

matineleri saat l!> kn 19 a kadar ( MÜZEYYEN SENAR) 
ve büyiik SAZ HEY'ETILE devnm ~ecektir. 

iltirahatte bu• 

IWlan luymetli 

san'atkâr 

AYRICA· Her PAZAR bu aile matlnelerl devam edecektlr. Tel: 40099 
Bu ucuz matLOelerde Müzeyye:n Sena.r'1 dinlemek atuu Jcaçirmay1m.z. 

KU$ TCYO ND 
YASTIK., YORGAN, YATAK.kullanmak hem ke-;enize ve hem de 1 

11hhatinize Bir Kuc::tüyü Yasttk 1 Liradtr 
faydalubr. " 

Yasttk, yorganlan da pek ucu.z dur. Adres: Istanbul Çakmakçtl.ar, 
ômer Bauoglu Ku§ Tüyü fabrikas1. Telefon: 23027 -

lstanbul V ak1flar Direktorlügü 

Kiymeti Muhamminesi 
L. K. 

700 OO 

775 OO 

(8ll 88 

(15 s~ 

415 311 

13 84 

ltl3 118 

261 n 

Pey Akçeai 
L. K. 

53 OO Davutpa9ada esk1 Kasap Ïlyas yen! Ya
h mahallcsinde Davutl>~a iskelesl cad
desinde 19 NoJu •~P hanenln tamaIDJ. 

117 OO Falihte esk:i Molla Zeyrek yeni Sinanaga 
ma hllllesinde esk.i K.Iisecamü yenl Ïba
dethane 80kaimda (56) No. lu !Ùlli•P 
haneniu tamaml. 

Sll OO 

32 OO 

32 OO 

5 OO 

13 OO 

20 OO 

Ça1'§1 Sll'll odalan Ham alt Jcatta (20) 
No. lu dükk:ânm tarnam1. 
Mercan Dayahatun mahallesinde Pu
tmnac1 han alt Jcatta (21) No. lu odanin 
tamarr.1. 
Mcrcan Day~tun mahallesinde Pas
t1rmac1 Han a.u Jœtta (20) No. lu odanm 
tamam1. 
Mercan Dayah.atun mahallesinde îmam 
Ali Han llst katta (2) No. lu oda arsa
smln tamam1. 
Ç;;1'§1 Çukur Han lç han Qat katta 12 
No. lu odarun tamami. 
l;>eltrem1ninde Seyyit Omer mahallesID;; 
c!e eslèl Koruk Mahmut Ç~mesi ~ 
H ~et soka~da (1) Nil lu bar.en.ln ta• 
rnanu. 

Ycitan da !a:uh em1âk: ~atllmak ilzere <m be5 tün müddeUe açlk arttirmaya 
;ùtarùm~U' lha~I 3/ 11/~l Fazartcsl aünû saat (15) de icra edlleceginden 
isteklilerln Çemberlltsi.~ta Istanbul Vak1t ar Ba~mUdü.rl,yeti M;ii\lûlât kalcm1ne 
mUracaatlen. (11262) 

Di~ TABIBi mltmllll!i 

NVER 
Seyahatten ..clonn1~, hastala
r1m kabule ba§lam1§t.I.r. Çem. 
berlita§ Güzel Ap. No. 2 

Telefon: 22416 

KURTULU~ 
f~oktorJ.ar, bank:ac1lar, kâtipler, mfihen

disl<er, velhuil bütün nirekkepli ka
Fiyafl 

ber 
yerde 

4,5 
liradir 

. lemle yaz1 yazanlar, müreklcehln 
~ cepkrine ùmasmdan korun ma. 
~ smdan ve ocun bozulmasm. 

dan kurtaran yegâne: 

~ 

K1rni121 Halkah TJKU 
Dolma Kalemi B-Ozulan par· 

ça larm ye<lelc• 
leri tamir ucret1 

almmaks1zm, ms· 
Hyet fiatma yerleri· 

ne tak1hr. TiKU kalc· 
mi sekiz parçadan iba!el 

olup her bir parç3.Sl bulU• 
11.ur. Aç1k b1rak1ld1g1 halde, ll~r 
De ~kilde du:-ursa d:ursun, 111°· 

rekkep akmaz ve kurumaz. Tf }{ll 

~ A vrupada dahi tasdik olun· 
~ dugu gibi Ahnanyarun b1i 
~ k:ad1, mürekkepli kalem 
~ le yaz1 yazmak mec-

~~ buriyetinde olan hallu 
~ hakik.aten bu eziyet

ten kurtarml.§tir. 
TiKU ucu a.§lnmaz. 
Bol mürek.kep 

~ ahr. 
~ Kuvvetli 
~ bas1hrsa 
~ 4 kopya 
~ ç1kanla

bHir. .. 

~ saglam ve en kullam~h mürd<
lcepli kalemdir. Her yerde aray1n1Z· 
Takli.tierinden salômmz. Üz<>rin • 
deki Tilru markasma dik.kat ·z. 

HER VER.DE 
ARA YINIZ. 

BiRiNCj TESRiN 
1 9 4 1 

MILLÎ PIY ANGO 
CUMHURlYET BAYRAMI 

Fevkalâde çekili~ plâm 
ikramlye h:ramiye Îkramlye 

Adedi Ml.ktan Tutan 

1 
J 
2 
G 

20 
40 
80 

4-00 
4_000 

80.000 

Lira Lira 

60.000 
J0.000 
10-000 
1.000 
2.000 
1.000 

§-00 

100 
10 
2 

--60.000 
20.000 
20.000 
ao_ooo 
40.000 
40.000 
40 000 
40-000 
40.000 

160.000 - ·-
14.550 Yekûn 480.00Ô 

Tarn bilet 2 lira Yanm bilet 1 lira 

Sahibi: Ali Haydar KERMEN 
U. Netriyat Mü: SaiPJ UMAR 

Basild1g1 yer: 
lkdam ve Son T graf Matbaast 

ANON.M Si ORTA S SYETESi 
. SÜM[R BANK, EMLÂK vè EYT 8 HKASIHIN KURU AU 

,. 

13.0 0 ET E IPEKLI KU AS 8 TIN ALI 
Mü~ m gualar1mn ihtiyaci için muhtelif c.iasl e o iiç bin mdre lpekli kumapn satin almmas1 ka ah zarf usulile 

Hayat - Y ang1n -Nakliyat 
VE 

HER TÜRLÜ K ZA 
ebiltmeye ~tur. Ebil tmc 3/11/941 l°AZARTESi G'ONC S.,A;A.T. 14 !e Birinci Vu.kif hanindak.i mÜe5$ese müdiriyetinde yap1. 

lacaktlr. ...t....-• oh•"-........ '1 ~ ~ 
Ebiltmeye îFirak edecek car Te fùrikatôrlerin §iARTNAMEYi .ALMAK CZERE MÜESSESEMIZ MODildYETJNE mii. 

r Bank Binas1 - Galata 
racaat etmelcri ilân olunur. 

' 


