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ingiliz Mecli- 1J a p O n ya 
' sındeki fırtına ile Ameri-
İııgiliz meelisinde dün cereyan 

eden müzakere çok manalıdır. 
Sovyet Rusyanın inbilali tak. 
dirin.ıe lngilterenin karşılaşa· 
•ığı ihtimaller gözöııüne kon.. 
'-ıı& ve_ İngiliz oıeb'usları bil. 
Jıag.a bunu müsbet ve menfi 
lleticeleri ile tebarüz ettirmek 
isteıai lerdir •. 

~ 
~ETEM iZZET BENiCE 

•;~giliz Parlamentosunda dün 
1- ate şayaıı bir münakaşa ol. 
l'[~r. Alman ordusunun bir ta. 
~ llloıskovayı zorladığı ve bir 
t. 'ftaı. bir •n önce Kafkasyaya 
°bj: l hedef ittihaz ettiği 
"1. münaka~anın vu· 
,•e o sözler, yapılan 
•iıı ·ıııe~ tıııl< manalıdır. •D.NB.• 
'llsı: •Lİcilizleriıı iizerinde al. 
~ llıadıkları bir şey var ve o da 
h:~:.etler Birliğinin iııhilalinin, 
d;: ıu neticesini tayin edeceği. 
Q•k' .ı:ibi Alman neşriyatını ve 
~. •.tı nazarını naklederken işçi 
•ttı . 

ııı "'rneb'usunun da Arnm Ka· 
"'a.ı kürsüsünden • 
• ~ .Rusyo muharebeyı durdu. 

ıı. la, Amerika muharebeye gir. 
~ bıze teklif edikcek sulh 
'tto ile Büyük Britanya İmpa
ti~_rluğu el sürülmeden olduğu 

1 kalacaktır .. • 
u,i b" 1ı · b •ı·~· ır ta mın yapması u 

~r.~ ıarnan ve ana rastlıyan kar. 
l~h 1 diişüniij\Cr bal.ımından 
lıti'1 bir tesadüftiir. lugiliz mec. 
•I~ •kscriyetle, Çörçil kabinesi
• So"Y•t ordusunuıı ınukave. 
"'U . \Q. nı arttırmak için elden gele. 

Db im "ti >ar erşeyin yapı asını ıs · 
~ · llıınun için de en boşla Garp 
•ııı t. ~y Pasına ihraç yapılmasını, 
~ aya a>ker çıkarıloınsıw, Orta 
,;~lıılti lngiliz kıtaalının Uk. 
11,

08 cephesine çıkarılmasını, 
' h.. 1 i~l' llcumlarının arttuı masını 

ı~Y0rlar. Bu taleplere karşı gc· 
Ço, ~efa olduğu gibi bu defa da 
~U~Çı( sükutu muhafaza etmiştir. 
j~1 ~tın ne gibi sebeplere dayan. 
hu~ nkkında bugiinden kat'i bir 
l4 tııe '"arılamaz. Ya İugiltere 
L ~~etine ve askeri kudretine 
""·~· \ "'•r, Alman orduları ile nere. 
~ •şılaşırsa karşılaşsın ona ıa· 
S..v tdt<eğine emindir; yahut da 
t. ht harbinin neticesinde do. .... 
'1n vaziyete muntazırdır. Al. 
,,. l.ı.ra göre başta llitler, Sovyet 
t~1~1fıbiyetinin Almanyqya sulh 
~:"•l:ine kanidir. Eunıı Al· 
t~ lıevlet Şefi bilhassa son 
~~~•liJı emrinde tebarüz ettir. 
--~ •t. İnciliz meclisinde de Al. 
' C::lerneo.t Wedgwood, Rusya· 
' llıağlôbiyetinden sonra Al. 
~h~ &lı.lh teklifinin çok cazip o. 
ltıt~ •ce · İııi tebarüz ettirmekte ve 
\~, olmadığı takılirde de: •Eğer 
~.:a teslimi siliıJı ı:derse mu
•ı,,tııtııet etmek bususndaki ka. 
ı,, 1

•111 Rusyanın mağlubiyetin. 
i,n ~onra çok yaşıyabileceğin
lıh, 111Pheliyim .. . demektedir ki, 
'-•t ~tıı bu husustaki şahsi ka. 
1ıy1 Ve görüşünün doğrulugıınu 
•tııı 1_hıılışlığını izah ve tahlil 

·~ h" ı'ıil . Ue düşmez. Ancak, her 
~hl;~ •le. hu sütunlarda izah ve 

•!tığimiz gibi, So-vet Rus. 

~Devamı 3 üıtcll Snhltede) 

ka çarpış
mak üzere 
Amerika Bahriye Na
zırı bunun 24 saat 
içinde vukuunu müm-

kün görüyor 
Vaşinııton, 25 (A.A.) - Unlted 

Press'in haber verdiğine göre. Alba7 
Knoks, Japonların, yayılma progra
mından sarfı nazar edecekler.inj, zan
netmediğln söylemiştir. 

Albay Knoks, bu programın, Ja
ponya ııe Birleşik Anıcrika arasm
da bir çarpıı;mayı intaç edeceğini ve 
müsademenin, 24 saat zarfında vukuu 
muhtemel olduğunu beyan etmlatır. 

WNDRANIN MIJTALEASI 
Londra, 25 (A.A.) - Ofi: 
Dün gece ge~n teJgraflara &:öre, 

tekrar lıararetıenJr gibi görünen u. 
zak Şark hAdlseler~ Londra'do, "Aza
mi bir dikkatle takip ediliyor. Lorı

drayı Vaşingtona bağlıyan sıkı tesa
nüt dolayısiyle, Amerikalıların duy
dukları kuşku ve endişenin İngillzler 
tarafından da ay11cn hissedildiği ve 
Tokyo, Çin1in veya Sovyet Rusyanın 
zararına olarak haklı çıkmak için tad
~ız usullere veya söıJ.ere baıvurdufu 
zaman, azamı rr.etanet côst.!rml:ye 
Londrn.nın da Vaşington kadar az
metmiş olduğu söylenilebilir. 

(DOT.>nu 3 iincıi SaJUfecb:) 

Maltepede on 
altı yaşında 
evli bir kadını 
kaçırdılar! 

Maltepede bir kadın kaçırma 
vak'ası olmuş; fakat faili firar et
miştir: l\taltepedc yeni Karyede 
oturan Hidayet kızı 16 yaşlarında 
Sahavet'i Çatalcalı Sefer iğfal 
ederek kaçırmıştır. Sahavet ay. 
ni zamanda nikahlı bulunmakta. 
dır. Kız, ele geçirilmiş, ailesine 
teslim edilmiştir. Firari Sefer, a
ranmaktadır. 

Bir lngiliz gemisi 
batırıldı 

Nevyork, 25 (A.A.) - Teagio 
gemisi, bir lngiliz ticarethanesi 
tarafından kullanıdığı için, siyasi 
mahfiller, bu geminin zıyaına 
ikinci derecede ehemmiyot ver
mektedir. Gemi, Panama bandıra. 
sile ve İngiliz harp gemilerinin 
refakatinde sefer etmekteydi. Bu 
itibarla Birleşik Amerikanın mü. 
dahalc etmesine sebep yoktur. 

IOVYET TEBLfÖI ı 

Almanların bir 
çok taarruzu 

püskürtüldü 

Dört yerde şiddetli 
mu hare oluyor 
Londra 25 (Radyo saat 7,15 de}

Dün gree Mookıovada neşredilen 
resmi Rus tebliği: 

24 teşrinievvel günü Jotaatunız 
Taıganorog ve Makejavka mınta • 
kasında düşmanla şiddetle harp 

(D""'1mı 3 üncil SaJılfede) 

Mareşal Timo· 
çenko cenup 
cephesini kur· 
taramıya cak 
Nev;york, :ıı; (A.A.) - Unlted 

Press'in .Kulbl~den hııber aı.. 
d.ığuıa &öre, Pravda ıazetcsi, 
Mareşal Timoçenko'nu:n kuman~ 
ılasındaki Cenup cephesinde va
ziyetin endişe verici mahiyette 
olduğunu söylemektedir. Pravda1 

Stalino ve Dakeyaka kısımlarında 
şiddeUi muharebeler cereyan et.. 
üğlnl ve her iki tarafın ağır za. 
yiat verdiğini i!Ave e\ınektedir. 

İki Mahkiini Daha Kaçtı! 

Bunlardan biri firar 
ederken hapishane 
bakkalını da soydu! 
Firarilerden 
tl°sk1ldar Ceza Evinde iki !irar ıı.a

dlses olduğunu dün yazmıştık. 
Biri hastaneye naklcdiJirken evine 

giIDp karısını görmek üzere jandar
mayı kandırarak kaçan ve İbrnhim 

Genı:ol isminde bulunan !lrarl ile ser· 
gardiyanı iğfal eden İpsiz Reccıp a
dındaki diğer fira rinin aranmalarına 
ehemmiyetle devam olunmaktadır. 

Di!er taraftan Üsküdar hapishane
sinden ayın 22 inci Arlle günü Salih 
isminde d'ğer bir mahkOm deha kaç
mıştır. Salih Bostaııcıda yol inşaatın-

biri tutuldu 
da çalışırken blr koloyını bulup firar 
etm~tir. Kendisl bir yıl hapaıe mah
kfundu. Her tarafta aranılmaktadır. 

Ari!e gecesi İzmlr hapWıan~de de 
bir firar bAdisesi olmuştur: Meşhur 
lmsa hırsızlarından Mehmet kılsa 

kırmaktak.i meharetini hapishane 
penceresinin demirlerini sökmekte de 
göstermiş ve kovuştan tıktık.tan son
ra hapishanenin bakkalııu soymu:;:-
ı ur! .. 

Bakkal dükk!nından para ile bir 
miktar yiyecek çalan ~1ehınet karan
lıkta hapishane kordonunu da geçmiş 

llıkin tam köşeyi döneceği sırada Jan
darma tarafından görülerek. yaka
la.ruruştır. 

---~--

Alman taarruzu ve Rusların 
geni müdafaa tedbirleri 

Belediye teftiş heyeti 
reisinin cenazesi ya

rın kaldırılıyor 
Belediye Teftiş lley'eti Reisi 

Samih Türkdoğan bu gece vefat 
etmiştir. Merhumun cenazesi ya
rın öğle vakti Teşvikiyede Maç. 
ka Palastaki dairesinden mera. 
simle kaldırılarak ~ehitliğc def
nedilecektir. 

(Yazan: EMEKLi 
Doğu cephe8inde, Almanların 

Moskova üzerinde ve İran - Kaf
kas yolıı istikametinde inı!irmek 

istedikleri kat'i darbe dolayısile 
mühim hareketler beklenmekte. 
dir. Londradan gelen haberlere 
bakılırsa, Aloıanlar doğu cephe. 

B.URMAY SUBAY) 
sine yeniden üç ordu scvketmiş
lerdir. Buna mukabil Ruslar ge.. 
rek Moskovayı kurtarmak ve ge. 
rekse Donetz ile Don nehirleri a· 
rasında İran • Kafkas yolunu mu. 
hafa2a için, cephelere doğııdan 

(iN\,_, 3 üncü Sahifede) 

Son Telgraf - B. Samih Türk. 
(Devun.ı 3 üııcli Sahifede) 

1 BUGON lı---" 
Haftalık 
Asileri ıcmaı 

-Yazan:-
Emekli Kurmay 
-Subay-
Bu mükemmel tcd
kik yazısını bugün 

4 aactl sabite-
~cq~ C'epherinden resimler. Bir Atman fi4kliı,te ko!.u ya.ttcn bir Soııyet köyünden geçiyor -

iğtinam edilen bir Sov)/Ct kaıııyonıı . 

~ de okuyaauı. 1 

\ J 

• 

J Af.llA.N TBBLUİI 

Taarruz ve 
takip devam 
etmektedir ---·-----

Karadenizde 1 Rus 
vapuru batırıldı 
Fühttrin umumi karargahı, 24 

(A.A.) - Alman orduları Başku. 
mandanlığının tebliği: Şarkta ta. 
anıız ve takip hareketleri devam 
etmektedir. 
Şark cephesinin şimal kesimin

de Sovyet mukabil taarruzıınu 

tardeden İspanyol •J\.favi tümeni• 
Ruslara büyük zayiat verdirmiş 
ve yüzlerce esir almıştır. 
Kırım deniz bölgesinde Al. 

man hava lı:.uvvetleri·tl.000 ton. 
luk büyük bir Sovyet gemisini 
batırmışlardır. 

Aln!an tnyyarelcri Moskova 11-
zerine infilak ve yangın bomba. 
lan atmışlardır. 

Almanlar Har
ko f ve Rostof 

kapılarında 
Vişl, 25 (A.A.) - H. O. - Bem'

den alınan bir habere ıöre İsviçre 
malbuatı Alman ve İtalyan menbala
rından aldıktan haberelere istinaden 
Hrkot ve Rosto! §Chirlerinin zaptının 
pek yakın olduğunu yazmaktadırlar. 

Alman motörlze kuvvetler! bu şe. 
hir varoşlarının ancak bJr kaç kilo
metre mesafesinde bulunmaktadır

lar. 
Baz· mahallt-rde Alman mot.örlü 

kuvvetleri o kadar b üyük bfr kuv
vetle ilerlemişlerd i r k i fabr ikalar fa
aliyette bulnurken ele geçirllmlşt.ir .• 

--~·-- -
Musolini Klodiüsü 

kabul etti 
Roma, 25 (A.A.) - Duce bugün 

Venedik Sarayında Alman Orta Elçisi 
Doktor Klodiusu kabul etmiştir. 

Mül§.kat uzun ve samlml olmuıtur. 

Örfi idare Komutam 
AnkaracJau geldi 
Manisa Meb'usluğwıa. tayin olunan 

Örfi İdare Komutanı Emck'i Korge
neral Ali Rıza Artunkal bu sabah 
Ankaradan şehrimize gelrn{::tir. Hay
darpaşa istasyonunda Vali ve .Beledi
ye Re:.ı B. Lütfi Kırdar ile Eınniyel 

Müdürü B. Kllmraıı t&<afmdaıa Jawo 
• eılanmıştır. 

Moskova
da Sovyet 
müdafaası 
şiddeti i 

Almanlar cepheye 
taze ihtiyat kuvvet
leri getirmelerine rağ
men püskürtülüyorlar 

Londra, 25 (A.A.} - Moskova 
radyosu, Moskova cephesi boyun. 
ra düşman taarruzlarının fasıla. 
sız devam etmesine ve Moskova
nın batısında takriben yüz kilo. 
metre mesafede Mojaisk ~e yine 

cenup batısında ayni me6afede 
bulunan Maloyaroslaveto elrabn. 
da bu taarruzların fazla bir şid· 
det bulmasına rağmen Almanla. 
rm Rus hatlarında henüz bir 
gedik açınıya muvaffak olmadık. 
!arını bildirmektedir. 

Moskova, radyosu, düşmanın 

tank ve topçu ile takviye edil
miş olan bütün hücumlarının Rus 
kuvvetleri tarahndan tardedildi.. 
ğini ve düşmanın ilk batlanna 
sürülmekte oldul:'lınu ilave et. 
mektedir. 

(l>evum 3 üncil Salıll-) 

f "l 

Gökalp 
Bugün ölümünün 
17 inci yıldönümü 

Bugün Müte!ek.ldr ve Şair zı. 
ya Gökalp'ın ölümüniin on ye
dinci yıldönümüdür. Ziya Gök
alp, memleketimizde Türklük ce
reyarunın J'11Yllmasına büyük 
hizmetleri &örünenlerin ba§J.nda 
bulunmuştur. Bu münasebetle 
Ankara Halkevinde bugün me
raslm yapılacak, hatırası an.ıla
coJı:Ur, 

~------J 
Bayram tatili 
halkın sıhha
tini ilımale se-
bep olamaz! 

Çarşıkapı caddesinde 
taaffünden Arifeden

beri geçilmiyor! 
Beyazıt civarında Çarpkapı cadde• 

sindeki kanalizasyon Arile eünUn
denb<>r taşınış ve geçllemiyecek dere
cede yolu kaplamı~tır. Civar halk pi.9 

(Deftmı 3 liıwti Sa.llllede) 

Bir İhmal Yüzünden ..• 

110 bin torik dün 
denize döküldü! 
Balıkhaneye getirilen balıklar 
iki gündür buz bekliyordu ! 
Bir kaç gündenberi İstanbul b&• 

Jıkçıla.rı bol torık ıutmıya başlamış.. 

!ardır. Yalnız evvelki gün ıehrlmlz 

balıkanesine ağırlığı bir milyon kll<>
yu bulan seksen bin çift torik ge.. 
tirilmlşlir. Bunun anı:alt 25 bin çJ!tl 

~her çifti yüz y irmi kunı~·.dn satı· 

labilmiştlr. Geri k:ı la ıı kısmı buz fab
kasının Jı;in ehemmiyetini ihmal e
derek ikl bin kalıptan !azla buz ver
memesi yüzünden satılamam.1ştır. 

Harice balık götünniye gelen blr 
!:Ok motörler bu sebeple balık alama
mıalardır. 

G<>ri kalan 55 bin çift yani 100 bln 
torik buzsuzltık yüzünden c mlze dö· 
külınüştür. Balbultl milli ser
vetin c:tazla bW< yok!> diye imha 
edilmesi hiç te doğru değildir. Buz 
tabrlkası lhmal ve !Akaydlyi bırakarak 

ÇERÇEVE 
~-== 

daima ihtiyat buz bulundurmalı, ba
lıkçıların buz ihtiyaçları tamam!yle 
tem.in olunarak bu vatanda~ların ha .. 
,.,.ııan pahasına denizlerden elde et
tikleri mahsul heba edilmemeUdir. 
AlAkadarlann fİddeUe nazarı dikko• 
tini celbederlz. 

Kartalda 'bir radtlye 
muhtekiri tatuıt u 
Kartalda Ank:ıra cadde.inde 

bakkal Emin Yılmaz, 100 parnya 
satılması icap eden raptiyeyi 10 

kuruşıı sattığın.:an Kartal Jan. 
darına Komutanlığı tarafından 
yakalanmış, Üsküdar Cuml .uriyet 
Miiddeiumumiliğine verilmiştir. 

• iki Noktadan Cevap 
-2 

Danimarka Prensi (Hamlet), 
mezarlık sahnesinde, dostu 
(Horatio} ilo karşı karşıya, rıı.. 
bundaki · metafizika çıbanının 
en azaplı zonklayı~ları ıçinde 
o hale gelir ki, artık topyekun 
kelam denilen müessesenin 
korkunç iflasını şu hitabile 
belli eder: 

- (Horatio), bana bir şey 
söyle! 

- Ne söyliyeyim, efendimiz? 
Bu an, evet btı an, belki 

(Hamlet) piyesindeki derinli· 
ğin, en baş döndüriicü bir plan. 
da dipsizl~ştiği noktadır. 

Ve ondan sonra (Hamlet) 
sorar: 

- İskender d~ toprakta bu 
bale mi geldi? 

Fakat dikkat buyurulsur.! 
Dostuna (bana bir ~y süyle!) 
derken (Hamlet) iu gizli mak· 
sadı, lskenderin d~ toprakta bu 
bale gelip ıelmcdiğioi tahkik 
değildir. Öyle ols:ıydı, bunu 
doğrudan doğruy.ı sorabilirdi. 
Bu noktada herşey· 

- (Uoratio), bana bir ieY 
söyle! 

NECİP FAZIL KISAKÖREK 

- Ne söyliyeyin1, cfr-ndirniz? 
den ibarettir. Ötesi, piye,in de. 
vamı bakımından basit bir 
mantık halkası ... 

Bir Fransı"' (Hamlet} tercü· 
nıesinde, (Horatio )nıın bu nok. 
tada verdiği cern b ı , kabaca: 

- Quoi l\fonsciı;:ueur? (X<', 
efendimiz?} 
Tarzında tercünıe ettiğ i it:in, 

bir hayli başlanmı~ ve kendi
sine ayni incelik iı ah edilerek: 

- Que dire ... ? (Neyi 'ü)·le
mek? .. } 

Diye tercünıe cdih.1c~i Iüzu. 
mu ihtar edilnıi~ti. 

Bu noktada, harfi harfine, 
(Hamlet}i İngilizce konu~tura· 
hm: 

- Horatio, teli ıne ooe thing! 

:-- What's that, my Jord? 
Jngilizccsindeki kclinıc ~ıra. 

sile, aynen terciinıcsi: 
- (Horatio), de. .. Bana ... 

Bir ... Şey! .. 
- Ne ... Bu ... Benim ... (Lord)· 

um? .. 
Manayı, kendi dilimizin e. 

Usına sokar sokınaz, heınwı 
(Devamı 3 ünoü Sabifeck) 

• 
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AL K FİLOZOFU 
•• •• 

KARAGOZ'UN KATLİ 
IOi~a·ı· r 1 ' Seyyar 

, , - 'Dı :''1 lı ' ~ ıı·-a'YıH IMAHKEMF'LERDE Taıa1t: ı .ıı Lliiın :!!L" ·~ .. !..ıuaJ: ..... llOSKYİN Bl HCET • Doktorlar 

Allah ·eliımet v..-rsin, l'tltider· 
rb İsmail Hakkı Bsltacıoğlu.. 

un kulakları çınlasın. Bayram 
güul •rln n birinde, Ankara 
rady.,,.unda bir karagöz faslı 
dinledikten soDJ'a, bu tarihi te
ma~a tarı:Lnın ih3'·ası için sarfe. 
clilen ga Telleri düşiiııdüm. 

Zavallı karagöz!. Meğer, son 
yıllarda elimizden neler çek.. 
mi~! 
• Eier doğTuyu söylemek ti· 
zım ge1irse, Ankara ra•yosu 
şu bizim tarihi karagözü kat. 
Jetnıistir. Ve bir bayram gü. 
nünd~. Ankara radyosunda 
dinlediğim karagözü kim tertip 
etmiş, senaryosunu kim yaz.• 
nıışsa. şu an için meçhul olan 
o muhatabıma, Türk tem~a ta• 
rilıinin çcktijii aubı ifade et. 
mek isterim. 

Zavallı karngö ... 
• Ununu elemiş, eleğini as· 
mı olan karagöz kimlerin e.. 
linde ne hallere düşüyor. 

SOGUTMA 

MAKİNELERİ 

Belediyeoıi:ı, soğutma makine.. 
lcriui kontrol edecckm~. Mevsim 
icuh•. bu makinelerin kontrolü 
1ıi.ıınıdır. Önümüz kı~ttr. Buza, 
soğutma makinesine fazla ihtiyaç 
\'•rdı r. Yazın, yahut da yaz baş. 
lan:::-ıeında, bu makinelerin kon
lroU! o kııdar mühim değildir. 

Ciinkü. soğutma makineı;i ya. 
zm, kullanılmaz ki.. nıakinclcr 
kontrol edildikten sonra, artık 
hepimiz tarhana çorbalarını so. 
ğutur, içeriz. 

BOZA 

:\1CVSll\1İ 

Bna çıı..tı, gazetelerde ilanlar 
vor. Boza çıktı, kış geldi, demek· 
tir. Bakahm, dünya ahvali, bu 
k,ş, kimin ba.~ında boza pişire. 
cek? S edense, son senelerde boza 
pek rngl;ctle. Her mevsim aranı. 
:vor ve her mevsi.ın bir bqkuı· 
~ın en!' inde boza pişiriliyor. 

EBEDi 

AK 

Bir sinema, şu isimde bir film 
iliın cd iyor: Ebc<li aşk ve gcn<;
lik .. Elıedi aşk nerede?. Geaçlik 
~ık amma, günlük aşk ile uğra. 
şıyor. Bilmiyorum, eberu aşk fil
mine bugünün Bobstil genç kn.. 
!arı ve 'elikanlıları raj,!'bet ıı;ös. 
terirler nıi?. 

Çtinkü, böyle yeknesak ve mut· 
tarit hayat onları sıkıyor. 

TARİHi 

DEVİRLER 

Bir nıuhnuir şöyl.e bir laf et. 
miş: ·B~rriyct taş devri, tunç 
deni, demir devri diye herbiri 
bir kaçar bin senelik safhalar ge. 
~irdikteo sonra nihayet bu asra 
ula!5h .• 

Yahu ilkmektep çocukları dahi, 
tarih devirlerinin taksioıatını 
bundan daha güzel ve doğru bi· 
lir. Taş devri, tunç devri, demir 
dcHinden sonra, bu asır mı ı:e.. 

lir:-. 
AHMET RAUF 

RE~A.T FEYZi 

Iliçbir cemiyette, artık jarih 
olmuş bir kıymet üzerinde bu 
derece cesaret ve saygısızlıkla 
tahrifat yapılamaz. 

Karagözil, bir palyaço hali. 
ne sokmak, karagözü, minasız 
bir geveze, yabani bir tip, ıev· 

zck bir buda!" haline getirmek, 
hiç kinısea.in cesaret c<leceği 

bir hal değildir. 

Bugün, artık, karagü• yaş~ 
tılamaz, aynatılaın= Bugün 
karagöı. anılır, sevilir, yiıdedi. 
lir. 

Neeen böyle olduiunu sor· 
mıya hacet yoktur. Bunun hin.. 
bit'. sebebi vardır. 

Karagözü bir çocuk oyunca. 
tı haline gefumekten doğan 
ıztırabı hissetmiyen insan. en 
az, bir hafifmeşreptir. San'at 
tarihimize karşı gösterilen bu 
hafifmeşreplik önünde aklıse· 
!imin ve insafın şaha kalkma. 
sını bekliyorum. 

Bu yıl 1500 eğitmen 
daha kazandık 

Memleketimizin 15 yerinde acılan 
e,ıitmen kunıla.rm1n ça~aı.nlan sona. 
ermiş ve kurslardan 1500 eğit.men 
çıkmıştır. Yeni eğlt.mcnierimlzle bu
gün yurllaki e-"l tır. en SdYtsı 7500 il 
goçm4; bulunmokladır. 

Bu eğitmenler Kanunuevv•lde işe 
baflıya<ıaklardır. Bundan sonraki 
kurtilar NL:;an ayında açılacaktır, Bu 
kurslara vili;yetiml?.den de talebeler 
kabul olunacaktır. 

Elektrik, tramvay müstahclem- ı 
leri biT kooperatif kuruyorlm 

Elektrik, Tramvay ve Tünel * 
letmelerinıde çalışan memur v~ 
mıüstı.hdernlerin aralarınd'a bir 
lııooperavtf teşkil etmeleri için 
let.ıdkler icra olunıınaktadtr. 

Tek.mil memur ve müstahdem. 
Jerin aza olacakları !bu ~oopcratif 
memurlara maliyet fiatına gıda 
madd.,led, ınel>usat ve maıhrulı:at 
satacaktır. 

IYeni lnhi.mlar U. Müdür 
muavini kim olacak? 

Geçenlerde vefat eden İnhisar. 
lar idaresi Umum Mii:iür mua. 
vini B. Fc)"Zi Aladanenin yerine 
inhitarlar tetkik ve müraka.be 
heyeti ı·eisi B. Hi.irremin veya • 
ilmi da tuz işleri Müdürü B. İbra. 
nimin t&yni oluna<:ağ: si:>yl~nmek. 
tedir. 

(HALK SÜTUNU)' 
lf arıyor 

18 ya~ındayım. Iiu yıl lisenin 2 ın. 
ci sınıhn3 geçt:m. Yazıçn düzgün
dür. :hTali vazJyetimin boı.uklu.ğun
dan tabslUme maalc.~ef devam ede
m(·tnek mecburlyetindeyırn. Kana:1t
kAr bir maa~la iıj arıyorum. Taliplerin 
Halk SUtunuo.da A. K. D. rumuzun.ı 
yazmalarını rica ederim . 

Açık konıqma 

Bay R. Şonoğlu: Akşam 'l'lcaret 
Kurslan hakkında istedliilni• · izahat 
ali1kad;.ırlardan S>rulll'ujtur. Bir iki 
güne kadar cevap y87.ılacaktır. 

Bayn D. Olg (Beyoğlu) - Adresi· 
nlti.n de yazılması rica olunur. 

Gelen if verme mektupları 

Yüzyıl ve Bayan Adile: Birer ~ 
verme mektubunuz vardır. Saat ıı-
14. ar:ıslnda Halle Sütunu. memur
lt4undan aimaııız mercudur. 

Tefrika No: 95 

Sürü Çıngırakları 
\.. Yazan: CAHiT UÇUK 

Uçup g.cıen gençlik ı " • ---'. • • , , 
ıeneıeri Tıcarete hırsızlık gırdı m ~ydı, Sıhhat Vekaleti yeni 

er\şli;~~.b, •izi oice nice •enelere 1 çekiver artık kugrq.g'"' unu! .. ,, bir teşkilat yapacak 
Bu temcnnl ve duaya muhal.ap ol· Sınhat ve İçtimai Mua.venet 
:: ~~~n~~~ah:ı:i~·ço;ü;~:~e~ - Bir :ste dolt"ruluk olmadı mı, çe- 1 - Tan-1~\n1! deınlş, İ:;te odur. Art.ık Vekitle ı her vıM)·t:lin Slhh.irye 

ktver kuyruğunu azlz!n1. Ben bu ka- 1 bu i~tc hayır kalmadı.. Gel bh: tatlı~ ":\,.. .. d.. ··ğ·· 1~ ..n.. -"' ~en, şatır, n·ıes'uı \.e bahtiyar yaşa- .;.vıu urı•U. ü r/uı'OOUu..ua veya 
dar senedir tl.caret yaparım, el.hrun-- I ltkla ayr1lalın1 .• yınıı, demektir. d 

1
. h m ' telif mıntakalarda cseyyar 

ü !ilah, da a kursağıma kimsen~ on 1 
l!e,e, Bayram ııunlerin<I<>, insan, paralık b!r şeyi girmedi .. Zaten AUaJı. Ondan sonr.a kard~im, orlakhktan ta'l:ıi1>liklcr. namile bir teşkilat 

bu clıınleye ne ku.dar ÇQk muhatap o- )l3raın etın.~ ticarette hileyi. .. Tica- ! ayrılın~Lır .... Işle böyledir .. Bi.ı: tica- yapılınası için tetkikler icra et -
!ur. Geç-en güo, yarıl, Bayramtn son ttte hiltkıi.rhk, hıriızlık eh e~e, artık rette hilekarlık, düpedüz hm•ızJıJr.tır I mt>kteıdiı Btnlat hük~t ...._,_ günıl eol<i bir a'bbabı ziyarete gl\. bny;r ııolmez. · ~ 
miştim. Bu zat babı dostudur. Hoş soh- beyim:.. j - Ya ulı kardeolm. B T.ım iş it oorlarına yardı·m<:ı olarak çalı • 
bet. temiz kalpli b:r aclamdır. Y••ı - Oyledir. Haldkaten öyledir. Ben 1 ld • B. · b'ıo. ~"".aklardır. Bilıb•=• n-"-we -a~. - de zaten o yüzden kahrettim de dük.. Oy e o :J ı'-\~... ı.zım ı~ c ·slm, blr ~-- -...- aıı .. J 1ıJ111; ...... 
hakkında sarih ve ka~i bir maluma- kd.nırnı te,,gahınu dağıttım ya ... Bak 1 Lımited flrketimlz ,.•rdı. Orlal<lar- kezlerile iroyle!'dc dolaşacaklar • 
tını yoktur. Çünkü, beo keodlsiııi sana bi" hlkO:ye anlatayım . Vaktlle f don hep;!, blldigini o.rnamya başladL dır. Daimi olarak seyıyar vazife 
tanıdım tanıyalı, •.mi çehreyi taşır. ikı ortak vann11. İkisi de blribirin- ı Her şey, kapanın •lindc kalıyor, Bak· ..nrerekleri iein de lroylerimlıin 
Altnu~Uk ml, diyeyim, yetmişlik ·"-· 1 ·b d "'l Dö'rt •-L .,.... r-• den do .. ~, birlblrindeo namuslu ı. Uın ki o acak gı i eı;• ·• or.... ..'-Lat i~Ien· ile d-~- -nie ve -. 

ml diyeyim, yoksa, daha mı fazla?, · gi d.1 ğ MJl'Iı Y •wıt o- "'Y -.. 
Bilmiyorum. Hoş l>c< ettik, ••ker ye- miş . lkisinin de biribirlne yerden tö· 1 ııirib!r!mi ... kül!h y rtne e uğra· sasl.ı ıbir -"ilıde m.,,,..,,,1 ol!lllağa 

. 'C" - ıe kadar iUınatlan varmış. Bunlar- ı ş ıyo,-uz. Bu fsi tasfiyeye karar verdik. ~ ~- ..... 
dik, kahve içtik. Movzu döne dola- dan biri kalkıp günün birinde Hacca ı İşte şimdi, şirket mukavelesmi ıe... ııınkiıı bulmuıı olaca.k.lardır. 
P., cAllah sizi nice nice senelere e- gitmı~ .. Öbürü de dilk:kfı.nın, tezglhın I hetmek içi.n avukatLma danışmıya 
11>tirsin.> cumleslne intikal etti. Bu ba.;-ında kalmış. Blr &ün, dükk.Unda geldim amma, a\11katı da burılarda 
zat, bana şunlarL anlattı! / kalan ortağtn evinden yumurta iste- göremlyorum. Acaba hukuk mahk.e-

c- Pek. gençtim, d'di, Uı,.ıklarım \ m~ler. Adamcai;ız da, dilkkftndan yi.r- ıneter!ne ml gitti dersın1 
yeni terliyordu. Duınanı tepesinde mi tane yumurta alıp C\•e göti.innüş. 1 _ Kinı bilir? Sen fit bir de hukuk 
bir dellkı:ınlı idlm. Bir bayram günü, Bunu, deftere ,-azmamıs . Gel zaman mahkemelerine bak ta ael.. Ben bura.. 
bir eski do.stu ziyarete gitml~tim, Eli- ait zaman, Hicazdaki ortak celm.iş. i- dayan .. Benim de bir şahitliğim var. 
ni öptüm. Dua etli. ?wlalüm cümleyi ı k! ortak sann~ıp dol14ıruı;lar, öpü- On<ldn sonra konu;ıa hm .. Şu ortak ık· 
tekrarladı. Kendi kendime düşWı· ı;üp koklaınıışlar.. Beraberce düklcl- ı tan ayrıl karlı bir ticaret ,·ar Senin-
düm. Bu, hakikat.en bir dua mıdır, yoksa, bir beddua mıdır, Çünkü, na ı•lm!ıter.. Hi<:azdan ııelen ortak le şu işe ılrlıelim. 

il 
bakm<ş kı. pırlnç çuvalının dibini fa- _ Nedı·r•. Ne «ı· bu•. 

Ba:yram günkri, ins&nın en neş'e ..., 
re delmiş. 1 ıamantdtr. Allahtan, nice nice senele- -. Arkadaş! demi~. Bu dükk&nd& 

re erişm:hni istemek garip olmu bir tıırs11Jk olmuş. 
mı?· ()bürü, yumurta işini unutmuş bi- f 

Gene; bir adam hak.kında böyle ıe ... Zaten fena bLr !ikirle yapmam~ 
bir temennide bulunma~ onun bir an ki bu işi. .. 
evvel .ihtlyarlama.sını istemektir. Ya· _ Yok .. dem~. liiç bir hırsızlık 0t .. 
nl, bu marul cümlenin manası, o za-
man uöyle bir mlna alıyor: ı 

- Sizi böyle genç gönn•kten 
memnun değilim . .Allahta.n şunu isti
yorum kl blr an evvel ihtiyar olası

nız . .:\rada., bir çok. seneler geçsin. 
ihtiyarlıyanoı.::. Buıünkü. ıe.nç, ınes· 

ut ve nıemu.un yıllarınızı arayınıı.. 

madl. 
Beriki arar etmiş: 
- Hayırı Muhakkak bir lµmzlık 

olmuş burada ... 
Arkadaşı dilfünmüı, dilşünmüı; ni· 

hayet yumurta altlına gelmiş. 

- Git &\•uJcatını bul, koruış ta. son-

1 ra 7anıma gel! .. Yüzde ki yüz. ti~reL 
zararı. yang1nı, kokınası, ek.şimeşi yok .• 
Sade biraz sermaye... Benim 1>3-tam 
:yetmıyecek .. 

- Hayd ,,, Sen burada bekle .• Ben 
şu avukatı araya7tm d:ı, sonra ~onu- j 
şuruı.. Sermaye koluy... Haydi alla· 
hntSmarladlk. ..! 

cider. 1 O ayrıhp avukatı aram17a 
ken, beriki arkasından. 

- Bak ben sana blr külah giydire
yim de, şirket hesabtna benziyor mu, 
gôr .. Senin ortaklann senden enal i-

Y eniköy sıtma mücadele•İ 
mıntakaaı içine alınamıyacak 
Sarıyer i<azasının c YenHroyc 

nahiyesinin sıtma müıcadele mm. 
takası dahilinde alınması Parti 
kongres;nde temenni <ılunmuştu. 

Bu dikk S~at ve İçtimai Mu.. 
avenet Vekaletinıee tetJ<i.k olun.
muştur. Alınan ce'l'apta talhsi • 
satsızlık yüzünden şhnıdilik 'buna 
ıınkiı.n ıgörul=liıyece.j!i ıbildiril • 
miştir. 

Asker aileleTine yardım için 
yeni bir izalıname yapıldı 
Asker ailelerine yardım kanun\..b.a 

ıöre resim ve vergJierln nasıl alına
cağını nasıl toplanarak Belediyelere 
'"e köy idarelerine ne ~kllde verile
ceğini g&teJ"İr blr i:ı.ahname; Maliye 
Vekaleti toratından ~ırlannuştır. 

Bugünlerde Vil~yetlerc gönderilccelı:-

Bunlar, benim, o zamana göre doğ
ru bu!dugum bir takını dü;ilncelcrdl 
Şunu da h'9tırlatayım ki, o senelerde, 
ınahallemizdc bir kız seviyordum. Ya .. 
ntP, tutu: uyord•.mı. Delice Aşıktım. Ev
lennıck kararında ıdlm. Fak.al, a.l.lem 
mübadf' etmlyor, bu t~e mlnL olmly& 
çal~ıyordu. Eğer, bu muhatabı.mm 
t.:ı.vsiyesi. yer:.nl b'..llursa, nice nice -,ıl ... 

lara erlşcceğım, yani lhtiyarlıyacağım 
ve lıu halim devam edecek, fakat, o 
kıza knvuşam1vacağ1n1. sevgilim ar .. 
tık benden soğuyacak, bedbaht oıa... 

- Haaaa! demi~. Bir gün evden 
yirmi yumurta lstedilerdl.. Ben alıp 

götürdüm .. Deftere de yazrnadun. Sa
kın bu olmasın? 

&OÇ'OK BABERLla 
kamyon altında 

d 
• ViLAYET ve BELEDiYE: 

Bir genç daha 
ezilerek 

miş! diyordu . " 

caktım . 

Ziy&retine gittiğim zata, bu fikir
leri aiöyle münWı) bir lisanla .. an
latmıya çalıştım. Yaştı ve ıeki mu
lı3t.abı;r. gülümsedi, bir .an d~iln
dü. 5->nra., başını iki tarafa s:ıUJya
ralc: 

- Yanhş diljtlnüyorsuuuz., evlat, 
dedi, yanlış ... İruaa Allahtan 3milr 
\ e sıhhat istemell.. Gelecek yıla, 
halttl, yarına çı.k.aca~ımız hakkında 
Q.limlzdc blt· senet v&r mı7. Bütün 
ha.lis tem,r:niınlz, sağlık ve ömür ve 
;i!iyettir. 

Da vutpaşada feci bir kamyon 
kazası olmuştur: 

Etem Oyulmaz adında bir şo.. 
!örün kullandığı kamyon Dav-ut· 
paşadan geçerken 18 yaş.nda Nus.. 

Irak, Suriye ve ltalyadan mal 
talepleTi mttı 

Irak. ve Suriyeden muhtelif ıtir. 
ma1ar şe+ırimi:ıden muhtelif gıda 
mad'deleri alırnak için müracaat 
etmı1lerdir . Bu ~yanda zeytin. 
yağı, ü:züm \'e indr talep olun • 
maktadır. İta)yadan da :yapılan 
mal sipar4leri •r.tmıştır. 

\'e duha uzun l>oylu bana nasihat 
etti. Hileli illa• davaları daha 

Geç vakit yauındon ayrılmıştım. seTi görülecek 
Eve geldim. Düşünüyordum. Ertcsl 
. abolı acele ~lr telgraf aldım. İzmir- Hileli iflas davalarının daha 
de bulunan amcamın vukuu vetatı serl bir şekil.de gO!'umesı ıçın 
bildirll'yor, bobama, hissettlrıni?mek· aliı.ka.darlara teıbügat yapılmıştır. 

ligin\ tavsiye olunuyor,... iz.:nirc çağ- l'lnfı~~~=~~==i~il rıhyordum. 

Bir b:ıhane i~e ertesi günü İzmire 
hareket cttin1. Bir takım mi..'"3..S me
sel~leri, aile nlzaları vll.rdL Onlan 
halletmek için lşe giriştim. Kaç 
sene İzmiı·de kaldım ve bunlarla uğ
raşhm, biliyor musunuz? .. 

·ramam altı sene ... Arhk delikan
lılık rai;ım geçmiş, aı;ıkırnı kaybet
ml~tı:n. Gençliğim, bir mira.:s dava
sını hal uğrunda geçip gitmişti. 

R. SABiT 

Tapu hoTcı alınmamaaı 
istenilen emlak 

Ml!hacir ve mübadillere borç. 
!anmak suretile tahsis olunan 
gayri menkullerde ta.pu harcı ve 
pul bedeli alııınıaınast istenihniş. 
tlti. KeyCyetin tetkik olunarak 
tale'bin kalbul edihnetıine imkan 
görülemediği lbildirilınişlir. 

Hasan bir tas O<>lusu soğuk süt ge. 
tirdi: 

- İç Fiğen aha ... Karnın actkmıı-
1.ır .. Ondan göz.ün karardı.. 

Sütü dudaklarıma Q:ötürdüm. Fakat 
içem~im. Tası ııasana uzattın\ Re
cep, ~o.ı~k1nlıkia bana bakıyor: 

Bir İstanbullu vatandaı şöyle di-
yor: 

- Ege-r, evimin az ilerisindeki c:ıd~ 
de üzerinde, bir gün yol ameliyesi 
yapılınadıi;ını görürsem. kurban ke
scc~im. Parke döşenir. Üç gün sonra 
kazılır, bir seyler tamir olunur, as
falt döşenir. Üç gün sonra kazılırJ 
bir şeyler yapılır. ""ıfe bütün bu ame
liyelerden sonra da kazılan yerler 
olduğu g:bi bırakJ.lır. Bir yama gibi1 

o çirkin manzara öylece durur. 
İstanbulun şokrudarının talihi, na

sibi niçin böyledir!. Bunu bir bilsek, 
öJireosek, merak= tatmin oluna
cak" .. 

BURHAN CEVAT 

Yorganın ılık temasiyle mes'ut vil
cudürnü hn.fit kıpırdanışlari.a yoklu ... 
yorııın. HiQbir yanımda bir ağrı, sw 
yol, . Birf ha.;tallk başlnnııcına ben -
ziycn baygınlık tamamHe geçmiş. VU
cudtimde dinlenrııiş zamanlara mah
sııs bir diril;k var. 

C a n v e r ı * Re.>:ui daire ve mek.Lepler Pa. 
zartesi günü atılacak, S<\ılı güni 6ğ-

ret isminde bir gence çarpmış. leden sonra talil edilecekrerdir. 
tır. Nusret aldığı yaraların lesi· * Humomcılar Cemiyeti, Beledl.-
rilc, ezilerek can vermiştir. Şo- yey müracaall:ı n1ahruka.t ve Wl\·iu. 
för de yakalanarak adliyeye tes.. sabun !iatlerinin pııhalılığı dolııyı· 
lim olunmu~tur. siyle, za.m istemiştir. Müracaat tetkik 

alunnıaktadır. 

Tüccarlar Zeytinyağ ihracına 
müaaade istediler 

Zeytinyağı rel<olt.!si hu yı1 ge. 
çen senedokinin fE!'Vklndedir, mırh. 

sui idrak dilmiştir. Rekoltımin 

fazla o}ınasına rağmen fiat!et sağ. 
lamdır. 

Jfonüz memleket haricine zey. 

tinyağı ihracına müsaade edilme. 
.miştir. İhracatçılar zeytinyağı ib. 

racına mtisaade edilmesini i$te • 
m[.şlcrdir. Bu taleobin kaıbul >'Olu • 

nacağı 4mvvctlc tı>h.-nin oluıtmak
tadu. 
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TiCARET ve SANAYi: 
* İktısat Vekaletinin Buşvekiılele 

\-Crd:li yt"ni bJr proje ile iplik itha-
1:\tı tamamen se[Lest bırakılacaktır. * Fiol MUrakabe Komisyonu Pa· 
z.ırtesi günü toplanacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

* Mfınakaldt Vekili Cevdet Kerim 
İncedayı, İzm!re gelmiştir. Veki~ AJ· 
d1ndan ıeçerk:en Azi?.iye tüneli ci
v3rtndn. yeni demiryolunu görmüı
tur .Bu b.a~ Cumhuriyet Bayramın· 
da i..şlcnıiye 3çıl:ıcaktır. * Ltanbulda bir ts.şe ve MUra· 
kabe Unıum Mildilrlüğü ihdasına ka
rar verilmiştir. 'l'icaret VekA.leU ba 
hu:;ustı blr proje hazırlamı,tır. 

Cinayet Davası 
Yazan ETEM İZZET BENiCE 

" Dedim. 
- Nasıl istersem öyle isbat et· 

miye raz.sın demek .. 
Diye sordu. Tcreddütsuz cevap 

verdim: 
- Eveı. 

- O halde bilakaydü şart be. 
nim istediğimi, dilediğimi yapa. 
caksın anlamında bu ce,·mını 
k.arştlıyabilir miyim? .. 

- Gayet tabü. 
- Mesela üç gün üç gece hiç 

uyumadan benim i9in bLrada o
turaeaksın, dersem oturur ıxru.. 

sun? .. 

- Otururum! 
- Kolunu kes bana ver desem 

. . . ? 
verır mı.sln ... 

- Veririm. 

- O halde küçük bir deneme. 
Haydı benim için küçük parına. 
ğını kes at! 

Diyi\·crdi. Cevat ~cizii-lün bu 
nO'ktasında durdu. Daldı. Sonra, 
'bırkışlarını Ayşcnin gözl ri içine 
d~lıdurdu. 

- Hakimler! .. 
Diyerek ve mahkeme :r.ey'etine 

hitap ederek devam etti: 
- Garip ve olmaz sanırsınız. 

Ben pamıağıını bu söz üzt>rine 
kestim. Ve.. derhal iskarpinini 
ve çorabını çıkararak salt ayağ>. 
nın pat>mağırun kesik olduğunu 
gösterdi, ilave etti: 

Recep, ıülerek bana döndü: 
- "\·a~amak dü.ğü.şteıı başka bir şey 

değ' Fiğoo ... Yaz., kış hep didinerek 
çah!""m0tk, yorulmadan, bıkmadan uğ
raprıık gerek ... 

içeri almıstım. O da havladı durdu ... 
Jhıısanın odasına çıkan nıerdivene 

hcnaz tıdımımt atmıştım. Birdenbire 
c--tratırrıdak.ı eşya birbrıne karışarak 
htı.ŞUl. dondü. Sonra gözlerimde şiyah 
lekeler uçu,t.u. Ancak, 

- Hasta 01n1a sakın! Haydi eve dö-
1 nelim. 

Recep, mutfak tarafından parmak -
]arının ucuna basarak çıktı. Gözle -
rlın i açık görünce sevinçte yanıma 
koştu. Omuz1arımı avuçjlarile kavn -
yar:ık, gözleri aydınlık pırıltılarla tu
tuşmu.}. se::ıi berrak bir sıcakhltl::ı do
lu, beni sarstı: 

- Şu adamı öldür desem öldü. 
.. . ... ' rur musun ... 

- Ayşe bana bu teklifi yaptı. 
ğı vakit hiç düşünmedim. Sadece 
kendisinden sordum: Hangi par. 
mağımın kesilmesini istiy<ırsun?. 
dedim. O, elinin parmağını .. dedi, 
sonra, ayağının parunağı da olsa 
.olur .. diyerek, kendisi tayin etti: 

S· ~ı a gühunsiyerek, a1ıt1lın kapısı
n4 rl.!4;,larb bir.iken kar tUm.sek.'ini kii

ruırt'ğt.: başladı. 

İcerıye gird f'!ın~z ·<ı:k:t, vüC'udj -
muzı1 etıbre, yiln Y.okan sıcak bir ha- 1 
va kuc;,«hıdı. K:ıd~ vaı·ı Orll.lli.t ır~n- 1 

cerel!ro"n iiüzüle_ıı ı~ık u;erlde~ gi.>lge- j 
lerıoı t.amauulı! ıc.wı~aııı.aıuı,,. Koyunlar 
~::ıbah utlarLt.t yı;ı,"Or'ar. :\1U.tenıadi - ı 
yen kopı.rı.an otların hJ.ş1rlt!jl duyu ... 
hıyor. 

Kuçuk Ha.t.:ın. ocağın kenarında 
k h'llaltı cd.yoıdu . .Bh~i görünce mern
r.ı..nryetl~ kulh!tı. Bı.na, Recebe yer 
göslf'rer-E:-k buyurttu. Gülümsiyerek 
'ece kurtlal""'.n ağılı sardıklarını söy -
JCdi: 

- Bizım buralarda pek kurt o!Jna
mah Fak.ot. klmbii;r oeredt"n geldi
ı~ Bütı.in &t"<e aiıh11 dürt yanlflt ku• 
5 ... ttt. k, uluyuv dotandıla!"' •Kurd> u. 

-H..~p! 

D;, euildlm. O, ke:ıkin bir hareketle i 
dönerek. beni kollarına almasaydı, ye- r 
1e yuva rlanaca.ktun rnuhakk.ak. 1 

- F.gen anam! .. YOlvnan! .. Ne ol- f 
dtm scı::."?... 1 

l:Sa~ıı. 1 h;il~ dönüyordu. Gülümse - j 
nı-eğc ~._; ı~arak: 

- GLı;d Recep~ .. 
D~atn. Beni ocak ya.uı.nd~. k.i min -

deı.H uz.erine yalırL.rken. on;.ın elini 
) ak1thı0Uıl; 

- lierıl bıriik.ına Recep! .. 
RLhumda yepyeni, ışıklı ve hüzüo 

karışık bir hb. Alemt doğuyor göz.le • 1 
ı-Jnf' y:1şlar yiıkselıyordu . 

Recebn çellkleilll~ pırıltılarla yananı 
ı:ümrül gözleri yQzümden ay ntyor: 

- Rf'ngi:n sapsarı oldu! •• J.!ır şeyden 
Ql.l ;.ırktun? Niçin ciuştiyordun 

Beni kuca.klıyarak, merdivenler[ 
indirdi Ae:ıtn gübrC' kokan sıcnk h·r 
v;;~ın<iun dış.an çıkınca, htrey»rtk Re-, 
CC"b;rı ~~;Ur.e yaslandım. BCyJ.z çi -
<;ek yığınlaı·ı.na benziyen tarlaria yük- j 
lü ça.nl di:lJıarıntn ara~ından, berrak 
nıa\"l gök rarc;al:ırı görünüyor. 

Eve glrf~t'C, RccC'p bef', · y<tlağa 

yrıt:r:ı:rak örttü. Herren oc:agt çata -
rak aeşlcdi. Arada bir gelip gözle -
rinde hep o b::ı.k1slarhı ytizuı r: .' bakı 
yordu. Yavas ya,·a-:- Yi..icurlt!ırceki g:\ .. 
rip halslLlik &\~v~eyerek çözüldü. Tatlı, 
yumu.};";ık bir ı·eha\el \."ÜCLKiümi.ı nı -
humla beraber sarıyordu. Du ı.:yuşuk
!:.ıgun dcr!n\lline gömüldükçe, uzı'ıc 

meçhul hisler kalbııne doluyordu. Böy
lt"ce uyudu:-r ... 
Uyanınca, pencıeT"eler<len giren altın 

gün-eş ışıklarını gordüm. Ocakta (a -
ırdılarla yanan lril•üklpı· n !Iı-tıkl!ğı 

oday• ısıtını~. Pf'n<'ernle,..; n cf;şınd:1kl 
C"am d•lları ışık. utulm\l:i e-lına ,.,!a: gibi 1 
ıı:ıı:) ı,y o r. 

- Fiğenm nasılsın? Ne olmuş.tun? 

Dud:ıklarımı uz.alarak omzumdaki 
p:ırmaklanntn ucunu öptüm: 

- Şimdi blr şeyim yok! .. 
O zat.'.An omuzlarımdan beni tuta

rak ı:rkti: 

- S:-.na. yiyecekler hazırladım... Va-

kit ögle oldu ... 
Sonra birdenbire sordu: 
- Ne olmuşun Figen? 
Göhiınsedim. Ona bir kuıııntu olma

s:.ndJn korktutum şeyi söylc·mE"dim. 

J 

Pencereden , güneşi solan dışlrılara 
bakıynnım. Üstleri kristallaşmı.ş kar
lart:ı yüklü c;a:ıı dallurı. t'sen, ::ı.tç: n1 

(Devaını var) 

- Öldürürüm. 
- Şu adamın elindeki paraları 

al, bana ver der.em, alır verir 
misin? 

- Veririm. 
- Beni kurtarmak iç' n kendini 

denize at, hatta boğul, öl dersem 
bumı göze alır mısın? 

- Alırım. 
Ne dese hiç menfi cevap ver. 

miycrdum. Bilmiyordum, bu tarz. , 
da cevap veriş>mde hiçbir kast 
yoktu ıı:mma, gayriihti ·ari ve 
gayrişuuri bütün bir ferahlık 
içinde bu cevaplan Yeri•·ordum. 

Bu gerçekten sevgi der len ıra.. 
busun te..irleri miydi?. Y , ksa ha.. 
kiki bir sevk ve hissin -nuhas. 
salast mıydı .. bilmiyornn. : 

Tam im sırada: 

YaydL sağ ayağının küçük par. 
mağıru kes! Hiçbir tereddüde, ö
ğün tüye kapılmadan bu panna. 
ğımı kestim. Bu onu gördü. 

Arttk beni sevdiğine iruınabilir 
miyim? .. dedi. Yine rededdüt mü 
edyorsun? dediıın. Tereddüdü Ira.. 
bul ediyor giyitli. Dü;ündü, bu 
küçük bir feak.B.rlık. Herkes ya· 
pabılir. Daha büyük bir şey is. 
ter ... dedi, sonra aramızdaki k.o.. 
nw;malar galiba harfi harfine şöy· 
le sürdü: 

Ben - Peki, daha başka ne is. 
tiyorsan söyle yapayını .. 

O - Sağ elinin şahadet parma. 
ğını da kes!. 

(Devamı var) 

.Japonyaaıa dorıı 
Yazan: Ahmet Şükfİİ 

0 
J ııpon k<ı:bnesmıteki '°'' ı' 

§ıkliğln A m.erika ile 161: . 
--'•k' "--·Jııetl.eı' av 1'Q.11,......, ı ıınur.....,... eJ'~ , 

olduğu gizlcnmemekt ~ • 
şöyle izah ediliyor: • .oil~ J 
harbi ba§lıınnudm> orıce, 
ya Çin hadisesini tıısfi~ 
ve cenuba doğru il.e1lt ,· 
ti1ıde idi Cenu.lıa doii"

1 

mek Japonya.'!ft. A11'~~ 
fa.at bölgelerine !r1tı~~ 
Japonııa Amerika. ti<! J 
makta idi. Bu sıralardaıııııf 
barış halinde btıltıııa~ <I"' 
ıyi miinasebetf.erıni ıl"ııınt' I 
meğe çalıştı. Fakat Alı~. J~ 
yaya saldırdıktaıı soıı ~ vı" 
ya d.a Almonya.1J<ı aYo 1,,.P 
ro.k Sibe?-ya ile meşgııl 0 ııf.' 

•ıan 
meydana gelen fı~sa. ı'-"", 
etme,.;,. karar ı•ero' . Bt e Al ,,. ·rıe . 
Japonya Jı.er şeyd.21ı 0 ~I 
rika ile anlaşma!; zorıı ~o~ 
te eski Başvekil Pr'.~ ı::P 
füızvelte göru!e,.dııl1 ~ ~ 

BCılan görüşme kcW*~ ;; • 
bu icti Btı görii~-ı>~l~ J• 
bilinememekle ben1bt1 le# 
yan11ı §İmalde R"~ı:aı!I~· 
bestlik elde etm.esııı.e ef/ 
rak cenupta Ame~ika 11 ' 

bölgesinden çekilrııes!n:~lf 1 

tiğl ya'<ın bir ihtiııtıtl 0 

lenebilir. • ~~ 
Bugünkü be1111el11:i~JM" 

rum basit hale götu~,,,ı 
man, şöyle miitalea _. ~ 

. o _ .. _ b. ,41111"' 
rektır: rtauu ır .p "' 
d1T ki Avrupayı t.al111\ 1c<· · 
tına almak istiyM. l•*':ır '

1 

,. .... mani olmıya çalıf'!I ,~. 
ne "'1ada mr J apOfl.P • ., ,. 
Asyay• tahaJ.:kümii al~ 
istiyoT. A•M'rika da b ııd 
olm•yn çalıpıuıkta&ır· 11.,ıt 
dışındtl kald.ıkı;a ı·e Ui oı 
o.rafa meyıe~e.~i ~i. r 
durımı biraz rnvı>}1_ • .uJ;IP' 
R'l<Sya taıam.ız.a ıııi""~~aııf 
doğu yanından A1

" ·ıtr" 1 
batı ynnından da 11141'""' 
ortağı olmUf'.u.T. RUS!i".eıJi 
edilmesini i..gilterı!: ~jsr<'f 
ı;etindıın ya:pılm>Ş b~a ıı~ il 
cağı gibi, Amerıka . F~.jJ 
feda ediLTMsinl alt"" ,#~r· 
pılm~ bir iırrıtf ~a!f" ftl,,.P~ 
ıh ki Japon114nı>> . ftVfl'' 
i§birliğine girişınesı. 1~ırl' 
nmıuna bag'1lam.ıŞt•r· '" '" dak' 5'"' ~· 
Amerika arasın ~tıf· l~ l 
dii.n hikmeti de btı1 11ıı/D !t# 
ve Amerika, ka;ş' ~r ceı''~ 
ve gayede birleşıp ıı,ef ı·~..6t 
dükleri gibi, bu he el ol"!, 
leı-e varılması~ ""g ~.,ııtlıwr· 
tiyen kuvvctı:erı ~.Jı!Jt',,ı 
tabii iş ortağı saır•- a,a fi"~ 

lşte bu şartlar cJI~~~ 
Amerikan. Japan go ef"':':,_ ı 
!aşılıyor ki netice ··~ V 

.. . t • tı' • Bir !f,,..,Lll 
rap gı mış r. -~,..-f". 
vadıı~miyen bu go ,,ıtl~ ~ 
vmn ederken Rıı>11 fıi' ...ı.;" 
andıran hadise ~-uı'fS ıı>,/;I' < 
sabırsızlanan JapO'~·yi ~ti' 
mr ba.S41'ak J{onoll. ıı# .~il' ,,. . kO . ,.... . 
!erdir. Şimdi 1°1~ rel~.:ı,ı 
pacak? Japon gn~,tıkıl"'ı~ 
nin değişmesiyle iıİi ~ci· . 
rinde ki Japon "' ıt<1 ,..-· ,,sı 
deği§'rnediğini, val.1ect~ ıl 
ın.alc için takip ed• ,.a;ı:ttf 
d •. -· . bildi & egışecegını 

doğru söylüyor~"·ııe ~o .!f ıl 
Konoyenin itidıJ reı'ıfil>:J 

dığı ivazı, Tojo M Jıııı"'ri_ 
ramadıktan s0n1"\.ıı i'ıl,! 1 V', 
yapacaktır? Amer' ı;aı:ıı jıd 
pışmayı göze ~i al~li •" ,\.,ıı . 
askerlerinin h,dtıe ~; l 
kimseler oW.1ıJ<ltırl giiııl'~,,ı · 

.. l • - btl .«<~.~ 
soz ere ragm00

·•. (arf'",,.o• 
altında, böyle b:r ·;fiil~~ 
ze alabileceklerıne p J• 
onu göze aldıkları ~r ' 

__ nHO 
dar inanınarrw-· j1 

f·"i"' Vakit re 1 tJI 
25 yat•" ,il 

csk1 g / 
İstanbulun e\rş~ıt• et>';); 

den biri olan 'ı·tıf· 'f 
25 yaşına b~~:; J~ 
ve muv~~ r,l-

01Jdlf11B t 
çoco1'~ ~ 

ııJ esi C ~tfo •' 
Beyazıt N• 1 l Jl") .• ır 

C ınbU1'1e (P' p 
Kuruınu u ıı.ıP'" ol 
res! dahilinde bU ~•••' ..ıı' 

ın• I" J:.t"P' 
se>lz sekiz ya$ uJıı (-1 
!ardan eııı I"" 
vermh:tir. 



' 

{Bu yazının met1nlert Anaaolu 
Ajansı bülter:ılerinden alınmıstır) 

'Telhis eden: Muammer Alatur 

. Ankara Radyo gazetesnin ver
Ct'.ğj bir halbere göre, Hitler İn.. 
~":reye yeniden <bir sufü teşeb. 
\" Unde bulunmak niyetindedir. 

•ne 'bu habere gıöre, böyle bir 
1 ~etıbüsü lrol.1yl~tııımak için, 
liıtler Başvek.aletten çe.kilerek 
Yalnız bir De\'let Reisi kalmağı 
d~ünrooktedir. Şiındiy.e kadar 
~·•ne Aımerikadan bııına ıbenzer bir 
'?k halbcrk!r verilmiş, Mkat hep. 
sı tekzip olunmuştur. Binaenaleyh 
~u haberi de ihtiyatla :kaydetmek 
3Ztrndır, 

J A""•~• . .. ·~yA. A!MER'lıKA MlJNA. 
SEBETLERİ G.ElRGİNLEŞTİ 

.. t>omei ajansının Tokyodan oil. 
<lırildiğine göre, saiahiyeth mü.. 
~alıitler Amerikanm aldığı du-rum 
•t>bariloe Japonya ile Amerika a.. 
~as'?aki münasebetlerin vahim • 
lı"Ştıği mütaleasındadırlar. Halta 
.er iki memleket münasebetle -

rınin ameli olarak, inkıta nokta
sına gelmiş lbulundcğunu beyan 
etınektedirler. 
\> ı\merika Bahriye Nazırı Al -

a? Knoks, Japonlar genişleme 
f1anlarını tatıbikt.e devam ettik -
er; takdir~ Uzı&şarkta ıbir çar
~~adan k~ınmanın bUkuvve 
Qı-ıkans12 olacağını söylemiştir. 
b J 3P<>n 9Ö?JC~ü de şu 'beyanatta 
u Utımuştur: 

•
1 
•Japon siyasetinin büliin nok. 

",arı V aşingbona izah edihn4;tir. 
trr.cı; vaziyet alıma:k Ruzvelt ile 

rdel Hal'e düşmektedir.• 

.\\'~ KAMARASINDA ÇÖRÇİL 
TENKİT EDİiıDİ 

~ ~ıram kamarasında, harbin 
, 1 ~ ve idal'E\9ine ait mÜ7Atkere. 
:e~ esnasında işçi partisi meb -
;:'.arından Moel Baker • Bü·yi>k 
~ tıt~nyanın huduıdu şimdi Volga 
• ıerıodedir• dedikten sonra, söz.. 
~tine. ~yle devam etmiştir: 
ı· rıgılız kuvvetleri Rusya için ne 
\'aıırıu~tu? Rıusları takviye için 
li :ı.lcınşark~akl İngiliz kuvvetle • 

Qden bir kısmını gönderilecek o. 
~u, a, t~ milletinin çok mem. 
b lln olacağını sanıyorum. İııgilia: 
lii~l<ürnetinin en büyük hatası, İn.. 
lıı•lcre ile müttefikleri arasında 
tC 0»cuı tam menfaat benzerliği. 
Ilı .. 'drak edememiş olmasında 
lLıOdrniçtir .. 
])'. 

ı~ :cer meıb'uslardan bazıları da 
tıı~ı~terenin 1tal'Yaya taarruz et. 
bi.r "·lı.ı Avrupa karasına geceleyin 
\ıJı. .~hraç ihareketi_ yapmasını v~ 
t· ""'Ynaya İll'gılız kuvvetlerı 
~~riiınesini istemişlerdir. 

P .ger ~ir işçi mob'us da şunları 
vy e . t ' s;ı; nıış ır: •Eğer Rusya teslimi 

lııı ~ edense, mukavemet etmek 
il: ~Undaki kararımızın, Rusıya. 
&ı: llıağlubiyltiNien sonra çok ya.. 
· >&bı\eceğinden şüpheliyim.> 

İ!'iiGtL TERE 66,000 ESİR 
VERMİ.Ş 

lr.n ı· "" .,ı ız Hanbi:ye Na-zırı Ma.gesson 
''a ~u 

1 
rıı kamarasında sorulan bir 

~ e_ cevaben, şimdiye kadar 
t~ı· 1 ~. İmparatorluğunun mm -
Iİilıf kısmıları askerlerinden esir 
cıı:ı'~lenrin miktarının 66 bin kişi 
... llığunu söylemiştir. Filistinli 
"'\!ti . 
lı.ıı!erın m:ktarı 1,182 dir. Fakat 
~ arın arasında Ya:hudlerin ve 
~~"Pların ne nısbette okluğunu 

'r. blhnemektedir. 

!CUaşuNA DizlLECEK 
~I!.ANsrz REHİNELERİ 
~ 
~ tan..ada Nanı şeıhrinde bir Al. 
ı~lin bil>başısının ö.ldürülmesı ü.. 
kQ n~. Alman ısgal kıuvvetleri 
~~~ar«f~nının emirle 50 Fransıı 
:~ti ?eı>ınin kurşuna dizil~ek • 
<!1~;1 Yazmıştık. Bu cinavetin fa.. 
""hr; bulunamamış iken, Bol'd.o 
~lq;-~de de >bir Alman subayı 
ıli·'"1Hrııüştür. VişDden l>ildiril • 
l 
g.~e - b . . e '\() ı:ore, u yenı cınayet ıçın 

tj:. Fransız rnhin&Si kur~una 
t;1ı. lt-ceklir. Ancak her iki cinayet . ~ . 
ler ·r:n.n bulunmaları ihtimal -
~_,'ll arttıımak ve Fransız rehi. 

'l:r,\t' 
ııı ınin hayatlarını heder et • 

:~~ ıı;,.ek duygusundan mülhem 0-

~le,}tnan makamları Nant rEfui
t~; nın idamı müddetini 27 ilk
Jıi. ~ g~e yarısına ve Bordo re. 

li ~ı 
•.'- '·~ı·: nin !damı müd<retıni 29 
~ "<ıl-' 

~ t "'ldın gece yarısına kadar tem. 
.. / .l'n.şti r. 

•ıc, . '~'·y~da da 18 ilkteşriıı ak.. 
b.r Alınan askerine yapılan 

4,,_~ t <!Urıne Alman makam • 
~u~ıı etıırile rbhin-c olarak alı. 

• 
0 

aıı 200 korr.ünıst kurşuna di -
·~' ... r. 

3-S ON T E L G R A F - !i 5 ı taci Tqlll.N tMl ..,._...,..... :===========, ,_,.. --- .-. .-. - -·- - - - - -·. --- - .... - • ; - .w<ShLALL.V.ı•u.nı.Kv.:uwe -- - "*' f 1ngi1 iz M ecli .. 
İhtiyat kaydile verilen 
bir habere göre, Hitler 
yeniden İngiltere ile bir 
sulh teıebbüaünde bulu
;;acak - japonya ve A· 
merika münasebetleri 
vahim bir safhaya giri
yor - Fransada öldürü
len iki Alman zabitine 
bedel, katiller bulunma
dığı takdirde, yüz Fran
sız rehinesi idam edile -
cek - Yugoalavyada da 
200 komü:ıiat kurıuna 
dizildi. 

, sindeki fırtına 
Merle Oberon ve Laurence Olivier'in 

Emsalsiz bir tarzda yarattıkları \'e 

ODESAıDA ŞİDDETLİ BİR 
iNrtı...4..K 

:Siikreşten bildirildiğıne göre, 
Odeııatla şiıdldetli ıbir infil.Qk olmuş, 
Odcsa mevıki kumandanı ~neral 
Glugosyanu ile elli kadar sutıay 
ve er infilak neticesinde ölmüş
)erdir. 

Nant ve Bordodaki suikastlar 
dolayısile tatıbikı dıerpiş edilen 

. idam cezalarına mahal .bırakma. 
nıa:k üzere, Mareşal Peten'iu işgal 
altındaki bölgeye kendini rehine 
olarak t.eslirn edeceği hakkında 
Vişi.de bir şayia çıkmıştır .. Mare. 
şal.in yakınları bu hususta hi<;bir 
şey söylememişlerdir. 

Harp vaziyeti 
( 1 lııci Sahifeden Devam) 

yeni ihtiyat kuvvetleri yetiştir 
mişl"" ve bütün Rus cephesini 
iki kısma bölerek şimal kısmına 
Genen! Zukofu ve cenup kısnu· 
na da Mareşal Timo~enko'yu ta.. 
yin etmişlerdir. Moskova, cephe.. 
nin şimal kısmına dnhildir. l\fa
reşal Voroşilof ve Budiyeni cep. 
he gerisinde yeni müdafaa hat. 
!arı tesisine ve yeni kuvvetler 
toplaınıya memur edilmişlerdir. 
Alınanların Moskova taarruzu 

ağırlaşmış, fakat durmamıştır. 
Ruslar Voroşilof ordularından 
getirdikleri kuvvetlerle Kalinin 
istikametindeki Alman taarruzu
nu durdurmuşlardır. Moskova 
başında l\loşaisk'de kanlı muha. 
rebeler oluyor. Burası Moskova. 
ya 60 kilometre mesafededir. 
Almanlar burada Rus hatlarını 
yardıklannı iddia ediyorlar. Bu 
hatlar gerisine paraşüt kıt'alan · 
da indirmektedirler. Moskova ba· 
tı cenubunda Kaluga civarında 

Alınaa taarruzu durmanuşt:r. 

Ruslar burada ikinci hatta çekil. 
miye mecbur cdilınişlerdiı-. 

Moskova harbi 1 So brany·a'nın 
1 • 

ka t'i safhası: I içtimaına ehem· ı1 na girdi miyet veriliyor 
Vitı 25 (A.A.) - H. O. - İs. 

toklholmdcn blidirilıdiyor: 
Moolron ha,bin :n kat'i safhası 

·başlamıştır. 
Btr haftalık n;sl'i siikuıoetten 

sonra nıütı!uş Alm•n harp kuv\'-et. 
!eri bir loere daha har~ket<:< geç. 
miş bulunmaktadı:. 
ı.-.;ye esaslarına alduımacl; :ı Mos.. 

Bu kııvı•etler görünü göre 1 
kovaya giden )"'Jlları bütC ı kuv
vetle tazyık etmektedirlc: . 

Sovyet memıbalar;ndan gelen 
haberlere göre Ruslar 40 kilometre 
üzerinde bu müthiş tazyik~ karşı 
duramamaktadırlar. 

Garp ısti-kametinde.Jti y~l üze
rinde Almanlar MQjııvsk'tan ha • 
reket ederek ilerlemeğe mu\'affak 
olmuşlar ve çetin mtlharebeler 
vererek Golyzno'ya yaklaşmak -
tadırlar. 

Şimalıde: Aloınan ilerley: ;I bu ka.. 
dar seri y~~ktadır. ı 

Polonya AdDiye 
Nazırı gömüldü 
Lorıdra 25 (f\..A.) - Po\Qnya 

Adliye Nazırının cenaze mera -
simi yapılmıştır. Almanlar tan -
fından kurşuna di2ilen ü.ç yfu 
Pol.unyalının mezarından alınan 
bir avuç boprak, ta'butun üst.üne 
setıpilrniştir. 

---------+ Camden, 25 (A.A.) - 10 bin ton-
lu.k Clcvland kruvazörü den.ize indi
rilmlş:tfr. Kru\.-azör 17 milyon dolara 
mal oln1ustur. Tekne, 1940 Mayıs: a
yında tezgaha konulmuştu. 

Moskovada Rus 
müdafaası 

U inci Sahifeden Devam) 
Her iki tarafın da kanlı zayiat 

verdikleri Mojaisk ke~dminin sağ 
cenahındaki şiddetli ınuh~rebeye 

rağmen düşnlan pek az muvaffa~ 
kıyet elde edebilmiştir. 

Sovyet eüziifamları büyük bir 
muvaffakıyetle ehemmiyetli bir 
sevkulceyş noktasına \'atmışlar, 

ve yeni müdafaa hatlarını işgal 

eylemişlerdir. 

Almanlar harbe taze ihtiyat 
kuvv•tlcri sürdükleri ve yakın 
bölgelerden kuvvet getirdikleri 
holde bile Moj,ıisk sağ cenahında 
nıubnrebe gittikçe daha şiddetle 

devam etmektedir. 

S<>tya, 25 (A.A.) - Sobı·anya, yir
mi beşinci devre içlimaı.nı, 28 Birin
citeşrlnde yapacııktır. Siyasi m:ıhfıl

lerde,. bu içtinıaa, büyük bir eh.emmi- ı• 
yet \'erilmtktedlr. Filhakika hali ha
zırdaki \·aziyet dolayı..:Hyle Kral tara
f.mdan, ilk celtıede ok.wıacak nutkun, , 
~k bit' ebemm:,.et arzetmesi ih- { 
timah \·ardır. Nutka verılecek cevap ı 

hakkındaki milzakerelrr, daha simdl
den p3.r1.lrnento mablillerlni \'e efk:l-
rı wr.uıuiyeyi al!\kadar etmek\.edir. 

. -~--

Macaristanda 
12 idam 

Budapeşte, 25 (A.A.) - Dün 
akşamki Macar matbuatı, memnu 
silah taşımak ve komünist pro. 
pagandası yapmak suçlarile Ossi
jek örfi divanının aralarİoda üç 
kadın buluna!\ sekiz kişiyi ölüın 
cezasına mahküm ettiğini yaz.. 
maktadır. 

Ayni mahkeme kouıüııi>t pro. 
pagandası yaptıklarından dolayı 
dördü kadın olmak üzere altı Ya
yudiyi idama mahkum cimi tir. 
Hükümler infaa edilmişti'. 

Amerikan gıaı •eri 
barp mıatakalarıaa 

da gidebilecek 
Vaşington 25 (A.A.) - Meıb'us. 

lar meclisi tarafından !kararlaştı
rılan bitaraflık kanununun tadi. 
lini. hükı'.ırnetle ayanın da'lıa fa-zla 
genişleterek, Amerika denizcile -
rinin lhaııp bölgclcrıne gitmele • 
rlne izin verilmesi madde5ini de 
bu tadilata ilave etmek is'edik -
!eri anl~yor. A,,'Vanda, zemin 
yoklanılrnı.ş ve 96 ayan a"ısından, 
9 cumhuriyetçi cie dahil ,ıJduğu 

asgari 55 kişinin bu fikre taı ftar 
okhl'ğu anlnşılmı.ş!ır. 

l"gilizlerin batır
dığı gemiler 

Londro, 25 (A.A.) - Ağu :,,.. ve 
Eylül aylarında batırılan ve İngiliz 
denizoltılariyte Akdcııiz filosu tayya- 1 
releri tarafındcn batınlmış olması · 
muhtemel otan dli:)m~n gemilerinin 
adedi hemen hemen, gti:nde \•a.98.tt o .. 
larak bir genıidlr. 38 gemi muhak· 
kak suretle batmı~tır. 21 geminin 
batmı$ uhr.4jS! iht!mali \•ardır. 12 ge-

miye de isabet v~~ ~l~u.ştur. il 

+ Llzb•n. 25 (A.A.) - Acores ve 
Madere adalarındaki garuiı.onları 
takviye maksn.d!yle her ikl adaya ye
niden takviye kıtlarJ gönderllmişti.r. 

Cenup cephesinde Harkof ve 
Rostof istikametlerindeki Alman 
taarruzları artmıştır. Orel'den 
cenuba doğTu bir ihata hareketi... 
ne maruz kalmadıkça Rusların 
Doııetz lıattını terkctmek niye-

tinde olmadıkları anlaşılıyor. Mu- !============================== harcbe şimdi Rosto( başında 60 
kilometre mesafedo tekrar başla. 
mış ve Stalino Almanlanıı eline 
geçmiştir. Diğer taraHan Alman-
1ar ICmm Yarımadasına tekrar 
taarruza başlan11~1arrlı.r. Kının 

düşerse, oudan sonra Almanlar 
Rostof cenubundaki sahile deniz. 
den ve havadan yeni t~~ebbüsler. 
de bulunabilirler. 

Huliısa: Rusların aldıkları yeni 
tedbirler, onların harbe devanı 
etmek azminde olduklarıııı, Al
manların da karakış bastırmadan 
Volga n Don nehirlerine kadar 
uzanmak istediklerini göstemıek.. 
tedir. Bu sebeple ~u hir ay zıu

fmda ıııübim harekatın cereyan 
etmesi çok muhtemeldir. 

Belediye Teft' ş 
Hey'eti Reisi 

(1 ine! S&hlfeden, D<-vam) 
dı>ğan İstanbul Belediyesinin en 
eski emektar memurlarından bi. 
ridir. Bu vazifesinden ~vvel y1l
larca Belediye Zat işleri Müdür. 
lüğünde, Vilayet Parti idare hey. 
eti azalığında bulunmuş, Esnaf 
Bankasının iflasından som·n Ban

kanın Meclisi İdare Reisliğine de 
getirilerek tasfiyesine çalı5mıştır. 
Ölümü, teessürü muciptir. Ailesi. 
ne ve Belediyecilere ta<iyctleri. 
mzi sunar12. 

B. MACIT ÇETİN GÖMÜLDÜ 

Yeni Sabah refikimizin neşri

yat müdürü, eski gazetecilerden 
B. J\facit Çetin evvelki akşam ve.. 
fat etmiş, cenazesi dün Eyüpteki 
evinden kaldırılmıştır. Merhuma 
Allahtan mıığfiret dileriz. 

Sovyet tebliği 
(1 inci Sahifeden D•V31Dl 

etmiştir. Mojask ve Motoja:oo • 
laveç istikaınetlcrın.de düşrr'.anın 

yaptı.ğı müteaddi.t ,taarruzları 

püskürtmü.şlerdiı. 

CERCEVE 

• iki Noktadan Cevap 
-2-

(1 inci. 8:-bifeden Devam) 
karşımıza çıkaca.c karşılık: 

- (fforatio), bana hir şey 

söyle! 
- Ne söyliyeyiın, efe:· Jfmiz? 
İşte bu fe\•kaliıdc in. o nok.. 

tayı, yeni (Haınlet) tercüme
sinde. nasıl buluyoruz, haberi. 
niz :var mı? 

- Sana bir şey soracağım, 
Horatio! 

- Ne soracaksınız, my lord? 
Yaui bn noktada tereürncci. 

ler lıey'eti, sadece l'e kabaca, 
polise adres sorar gibi, basit ve 
kuru bir sual ihtiyacından baş. 
ka bir şey görmemiştir. Açık. 
ça ve kelime kelime, metin
den, ın0.nadan, ruhtan, gaye. 
den habersizlik ... 

(Hamlet) piyesinde, bütün 
piyesin cE"vheı:ini tssıyan buna 
benzer binbir ruh anı bulun. 
duğuna göre, bir truıcsi üzerin· 
deki gafld vesiknsı, piyesin 
top)Chiııı ııe ni,hclte öı.kşti. 
rilebildiği hakkında bir fikir 
vcrınez nıi? 

Muhterem Profesör Halide 
Edibiu beni da\ et ettikleri Jıa. 
kcın uıasasıntu te~ekkülü irn· 
kiını olsaydı, bu cinsten gaflet. 
terin cscıc yii1de yiiz hakim 
olduğuıııı i'bata ıenıin açılmış 
olurdu. 
Şu iında delil üstüne delil 

yükleıııiyc, lüzum•nr bir laf 
kalabnlığı etmiye \•aktim \'e 
zcvkiın olmadığı için. ruhunda 
bir parça irfan ve idrak yatan 
herkesin beni anh>acağı tarz. 
da gösterdiğim ruısalden çıka
cak lıüküm, )·eni (Hamlet) ter. 
cünıcsinin, banla! kelimelere 
emanet uı.ulile bazı kuru delil-

l'Ecf P FAZIL KISARÜREK 

!elleri avalnıış olsa da, ruh 
halinde (Hamlet)i iflas ettir
diğidir. 

Aman Yarabbi! 
(Haınlet)iıı, eli bir çh•i gibi 

sivrileşen çcnesiııde, çektiği 

. ruh ve fikir sancısını çerçeve.. 
!iyen, dünyaca meselleşmiş şu 
söziinü dinlcyhıiz: 

- Olmak mı, olmamak mı?~ 
işte bütün mesele! .. 

Ve meselenin, bir (Manak.. 
yan) idrak kadrosuna indirilen 
tercünıe edasını görünüz: 

- Var olmak, yahut yok ol
mak ... İşte iş burada! .. 

Bir tercüıne davasının ikinci 
cephesi olan, lisan, üslup, keli. 
me, yani ilet ve unsur plRnına 
gelince: 

Hemen piyesi açınız: Sahife 
8 _ 9 ... Piyesin sahneye konuş 
başlangıcı bul'ası: 

Elem ... Yeis. .. Basiret... İhti· 
yaruıızla ta&vip.. fz'aç... İçti ... 
ına... İsale memur... Sümulü 
haricinde... • 

Kapatınız, kapatınız! Piye.. 
sin son sahifeleri olan ll7 ve 
118 i açalım: 

Tehir et. .. Baki siiküt. .. Ne
cip lıir kallı... İı.tirahatgahına 
tc~yi ... Vukulıulduğunu ... l\lut. 
tali olacaksınız ... 

Eyrnh! Rastgele açalım: 
Kenınli hürmetle ... Muahazc 

edi~·orlar... Rahmet ervahı ... 
mühlik ... İ•tiane ... Rüzü ceza ... 
Şimali garbi... 

Bu mu biziın diliıniz? 
Hayır efendilPr! 
(Hamlet)i anloınak için en 

küçiik ~art. İngilizce bilmektir. 
Bu dü~tur da, terciin1e davaını. 
zın ta trpc,ine yazalım! 

1 

(Başmakalı.:den D~vam) 

yadaki ınücadcle A1nıan zarcri 
iJe neticelendiği takdirde bir nz
la~ma sulhunun taraflara teklif 
edilmesi galip bir ihtimal dahi. 
!indedir. Belki de bu teklifi mu. 
hariplere bir bitaraf "~ harp dışı 

·devlet yapacak, insaııl.gın daha 
fazla kan dökmes;ııin ö;ıüııe ge· 
çilmesi gayretini sarfodecektir. 
Belki de böyle bir vazıyette Al. 
manya A\•rupa nizamı üzerinde, 
Şarkta ve umumi ticarette ken. 
disinin tatmin edilmesi şartile İn
g.iltereye ve müstcnJekelerine 
dokunn1amayı ve pre.!tijinin kur .. 
tarılmasmı kabul edecek ve har. 
be devam edip etmemek hususun
da İngiltereyi muhayyrr bıraka. 
taktır. Albay Clemeııt i~te bu nok
tada mütereddittir \'C harbin bu 
sallıaya intikal etınemtsi lazım 
geldiği kanaatindedir. Bu kana. 
atini lngilterenin gerek harbe de. 
vamının ınüşkülalı, gerek sulh 
şartlarının cazipliği.ne dayana
maması esaslarına bağla makta 
ve Britanya İnıparatorluğunl\11 
muhtaç olduğu sulh •·e ufere ka. 
\1uşnıasının Rusyayı ayakta ve nL 
ınağlüp tutması ile mümkün ola
bileceği fikrindedir. Görülii~•or 
ki, lngİli% meclisinde diiu cere.. 
yan eden müzaker~ cok manalı.. 
dır. Scvyct Rusyaııın inhil;ili tak
dirinde ~iJt~ıeuin k<ıt~~laşaca. 
ğı ihtimaller gözönüne kormuş ve 
lngiliz nıeb'usları bilhas>:ı bunu 
miisbet ve ınenfi netieeleTi ile te .. 
bariiz ettirınek istemi~lert, ir. Bü
tün bu münasebetlerle bi,im şah. 
si görüş ve kanaa.tlnıize gelince, 
her "akitki gibi şunu söyliyebi
liri>: Sovyet Rusyaııın nıağlübi. 
yeti takdirinde bir sulh taarruzu 
hehenıelıal yapılacaktır. Fakat, 
bu taarruz muvaffak olmaruğı 
\·e bir anlaşma suthunu mümkün 
ktlmadığı takdirtlc lınrp r 3altees. 
süf Aıncl ika ve Japonya) l da içi· 
ne alan bir cihan "°"" •1zuu :v1l1ar 
harbine çevrilecektir. 

ETF.~ 1 iZZET RF.NI -, 

Bayram tatili 
( 1 lnci S:.biftd.en Dcva.m) 

SA A Y Sine asında 

Büyük bir zafer kanamak ta olduğu EllfİLIE BRONTE'nin 

ÖLMEYEN AŞK 
( Wnthering Hcights) 

JU. Emsalsiz Şaheseri \'e en büyü.k Aşk Filmi ROMEO ve 
LIE'ITE'in fevkinde bir rağbet gömıektedir. 

1'ııl••••• Bugün soat 1 de tenzilatlı matine.•••••~ 

TAKSiM HALK 
GAZİNOSU 

Her akşam saat 18 den itibaren 
saat 1 e kadar 

Radyonun 
Biricik Yıl

S ES dızı 
Kraliçesi 

MUKAOOEB 

SU M EH 

~ ve muhteşem saz bey'elile beraber, Mı- akşam seanslarını ya. 
~~ kından görüp ve dınliyeceğin izi sayın halkımıza tebşiı ~eriz. 

Mcmleketiu ) egane san'atkir Kemancısı 

~ HAYDAR TATLIYA Y İdaresinde ve 
~ 

~i güzide san'atkar i~tiral..ile saz hey'etimiz Keman MİTAT, Cünı. 
~l büş RAHMi, Tambur İ'-ISA1'/, Klarnet HİKl\IET, Piyano AN· 
j JEL, f?kuyucu NUMAN ve MEHMET, Okuyucu Bayanlar AY-

~ DA SÖNMEZ, SAADl r, ADVİYE, MUALLA MELAHAT . . 

-- --- ------
,.,.,., YALNIZ 

Bayramda görülmemi~ bir 
şaşaayla 

IMAllMA 
DOROTBY LA: lOUP..'un 

en son nıuC'izc~i 

SİNGAPUR 
YOLU 

Bugün, yarın ve paıart~,i 
matinelerde: 

SES 
Sinen1asında: 

Bütüıı İstanbul halkının 
takdirim "kazanan 

1 

1 EBEDİ AŞK 
sulardan \'e tanffUnden bizar olarak Rekor yaptı: 
Ba;.>r>m günü temizlik ınemul'larına Yüz bmlerce halk n hücumun- ı .. 

1 

Filminin son günleri 
ve d iğer bazı kitn!e1ere mtixacaat et-
ntişlerse de: ] dan göremiyenler için 

- <Şimdi Bayram tJtildlr. Tamir 4 GÜ N D A H A 
ekipleri tatil yapıyor'.. Bayramcrtc.s.1 1 
1cabına bakarır.~ ... :;eklinde garip bir kalmıttır Çenberlitaş C"e"\"<.ıpla karşılaittıt~lardır. Dört gün- I 1 
acnbcr taaffün daha ar1.mış ve bu ce-

1 
Nol: Ev\'elden angajmanlar [ 

Sinemasında \"llba göre. bugün de, yarın da tasan t olduğundan Cilınin gösteril. 
yerin kapatılamı,yacağı anlş1lmışt.ır:.. uıcsi uzatılamıyacaktır. 

SON TELGRAF - Bnyr~r.-da her- ' 1 
kes gibi tamir ektpler!ntn de tu.Ut .. m•m•••••••a•uııl' 

29 IU..te~riu Çarşamba günü 
Muht.eşem zengınliği... Göz 
kamaştmcı güzelliğı \'e san'a. 
tın tam m5nasile yarattığı 

harikayı velhasıl bu sene Av
rupada birinciliği kazanan \'e 

her yerde ısrarla aylarca de. 
vam ettirilen emsalsiz şahe. 
seri. 

yapınaları tabii bir hr.klarıd~t. . Fakat ı 
bu kahtı uni Ar1zalnr1 evvelı.~n dil- l'I".:; ~w...,. :.. .., 
şünerek bir nöbetçi tamir ek:bi bL
rakılması ıaı.ımdır. Yoksa Bayran1 ta
tili pa "•y..ın bir ı:ıguıu aC'ık hırakmı

ya ve neLcı."'de lıalkın ~ıh.h~tıni iiuna
le sebep. olamaz! .. 

A!B.kadarların ehc:nn1:yetle na.zart 

·göre, ibu karar, Uzakışarktaki ger. 
ginlikten dolayı verilımiştir. Bina.. 
enale)'h, buhran, mtlhakkak su • 
rette me\'cuttur \'e Londrada, 
hiç kimse, bu bıırranın izalesini 
u.mi t eınteımcl<.tedır. 

ŞARK 
ı SiNEMASINDA ~ 1 

~~ 

:.: 
~~, 

Balıkçınzn ~ OPERET 
:: KARISI 

1 ~ Emsalsiz bir ııım·affakıyette ! devam cdi) or. 
~:.; ~~ 

ViLLY FORST ye 
MARIA HOLST'un 

en1sa1siz muazzam şahe~"'rini 
görn1eğc hazır olunuz. 

l r .. Önıimiizdeki Salı Ak~am.ından itibaren 

SUMER ve TAKSİM 
sinemalarında birden: 

Bütün İstanbul halkının sabırsızlıkla 
milyonlara malolmuş, dünyanın en 
filmi 

beklediği 

muazzam 

VİCTOR HUGO'nun meşhur ve ölmez romanı 

Notr Dam'n Kanburu 
( Nolre - Da mc de Pıuis ) 

Senenin Ş;ıbeserini takdim edecek.tir. 

1 
Baş Rolde: CHARLES LAUGBTON 

1 

~21~ ~!:~e VE T ~~~Jo~~~e 
\ııı _____________ ,~ 

Büyük bir muvaffakıyetle göstermekte olduğu 

Yıldızlar Şarkısı 
edecek, 

r- (;öz Hekimi ~ 

1 Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoi{lıı - Parmakkapı, İnıam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
r.1uay2ne ve he-r tiirlü göz 

ameli tı fıkaraya ııarasııd .. 
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Türkçeye çeviren : İSKENDER F. SERTELLİ 

önce davet etseydik 
evvel kazanırdık 

Keşke sizi bir sene 
milyonları bir sene 

Bundna _,,-a ""' ile d.li:er salıoe. 
kr. 

Benden öıu:ek.i filmlerde her sahne, 
en aşalı on provadan sonra çekili· 
yormuı;. Ben iki nihayet üç p<ovadan 
BOnra çevirmiye ha:ıladım. 

O ciln höyeı,,e ıaat bire kadar ı,ı. 

nuze devam ettik. 
Yemek düdüğü çaldı. 
Makyajlarımızı bozmadan, ıılüdyo 

içindeki tabldot salonunda yemek 
~yiyen artlsUerin arasına karıstım. Bu

rada herkesin hesabı var. Tabldot 
Bir aralık 7a.ni yemek.ten sonra 

Mister Hlsso yanıma sokuldu: 
- Tebrik ederim, Yokobama. Cid

den muvaffak oıu,-orsunuı.. Beni mah· 
çup etmediıtnlz için size bilhassa te
ıelı:kür ederim. 

- D!ter rejisörler b•t1umda bir 
şey söylediler mi? 

- Sadece takdir ediyorlar. 
Fazla konupmadılı:.. Kapitalistler

den blr sahne müben<!Hi yanımrıa 

)"alaştı: 

- Bu film bir p.Jıeser olacak. Yo
kolıamal Tebrik ederim. Ke~ke sl.ıl 

bir ııene evvel davet etseydik.. M.U. 
yoolan bir aene öoce kazanmıa ola· 
ca!ı:tılı:. 

Hbı;o ~ lAta lı:ar.,U: 
- Bir -1i.lı; Iı:azancı !aiille çı

'"1rbmıuz, l4later Dik$! 
- Acaba çıkartabilir ml,yiz? 
- Hiç 5üpbesiz... Buııomru gazete-

leri gördünüz mü? 
- Hayır .. 

M.iııler Dik'e oordum: 
- Yarın da 1ilm çevrUecek mi? 
- Eve. Yann, iltıilrgün.. Cumartesi 

ve pazardan maada her f'{ln! 
Akşam üstü odam:ı çekildiğim za. 

man epice yorulmşutum. Makyajımı 

bozdwn.. YilzümU yıkadmı.. Giyin· l 
dim.. 

Saat yedi. Heyecan içindeybn. 
Hakild vaz.iteme acaba ne zaman 

ve nerede haşlıyacağım diye dtlııü· 
nürken, Mister His.so makyaj odama 
geldi: 

- Hazır mısınız Mis Yok.ohama? 
- Evet, Mister Hlsso.. Giyindim .. 

Hazırlandım .. 
- Bir hayli yorulduğunuzu tahmin 

ediyorum. 
- Tahminin.i.zde aldan.mıyorsunuz. 

MUt.hlş yorını:num. 

- Eh, bu gece Nevyorku gezeceıiz. 
Yorıunluğunuzu unutursunuz!. 

- Her itin hu ııerait altında :lllın 
çevirirsek, hakiki vazilemizle meşgul 
olmak fırsatını bula.mıyacağız gibi 
görünüyor. 

_ Merak etmeyin! Hakiki vazlte
mWe meşııuJ olınak fırsatlnl bulaını· 
yacağız &ibl görüntlyor. 

- Merak etmeyüıl Hakiki vazife
niz bu mesai devresi içinde başlallllJ 
oluyor. Haydi ııldellm.. Bu g""" size 
ı;ıok meraklı ft'Ylerden bahsedecetim. 

Stüdyodan çıktılı:. 

Saat yedi buçuk. Ortalılı: karardı. 
Bir taksi 1le gdl)"onız. 

... 
LOKANTADA BİR POLİS 

BA.FİYEsi 

BA Ş, O i Ş,. N E l LE, G R i P, R O M AT i l M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

~';(t~~~ık Aske~-'~~i~~:!!~ 
Orel - Tula - Riazan bölgesiıı~ 
de önümüzdeki haf ta cidd• 

hareketler beklenebilir. 
Yazan: EMEKLi KURMAY sl!!f!, 

.. , Jjı. 

Dcığu cephesinde harekat <l!IllU. etmişlerdir. Bu vaziyete ~or\ cC• 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
mi<yet itiıbarile Aknan orduları diyeni orduları Orel'de ~ııtı3k 11 

lehine inıkişal etmektedir. Kuş nahından, merkezde Kurs pil 
ba:kışı cephelerde manzara şudur: Harkof hattından ,.-c ccııucıd-

25 B. Teşrın 1941 
18.00 

18.03 
18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 
21.00 
21.10 
21.45 

Procram ve memleket Saa' 
Ayarı. 

Fasd Hey'efJ. 
Radyo r."lı ve Tango Orkes· 
t.rusı. 

Konuçma (Kalı.r.ınanlar Saati) 
Radyo Caz ve Tanıo Orl<es· 
trası. 

Memleket Saat Ayarı ve A-
jans Haberleri. 
Serbest 10 Daklka. 
Küme SaZ1 (Saz Eserleri) 
Radyo Gazetesi. 
Karlllk Sarlu ve Türküler. 
Zlraa t Takvimi. 
Dinleyici İstekleri, 
KonullD& (Gtlnilıı M-lele· 1 
ri). 

22.00 Radyo Salon OrlreııtraııL 
22.30 Memleket Saat Ayarı, AJ"!!-9 

Haberleri. 
22.45 Rad)"o Salon Orkestrası. 

22.55/23.00 Yarınki Procra.m ve xa. 
paıuş. 

Gayrimenkul 
• 

Sahş ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Ba,katipliğioden : 

1 - Leniııgrad'da Roolar Al • Rostof'da cenup cenahındaıı ııır 
man ımı.lıaııara cephesini yarmağa di bir Alman taarruruna u~ .,,~ 
çalışı)'<>rlar. Buradaki Alınan kuv. sı muhtemeldir. Bilhass~ /. ~ 
vetleri Rus nwkabil taarruzlarını kuvvetleri Orel'den cenuba .h3ıı 
püSkürterek Moskova taanıızu • ru sarJunıya başlarlarsa, bil ı ıçi' 
nım netkesine intizar ediyor. taarruzu Budiyeni orduları 

tıuet ile Saoire, Ali Nuri Edibe Nefise, Arusyak ve (Milli Em!Ak) Voroşilof ordularının tuttu,ğuı cep. pek tehlikeli olacaktır. ·eni• 
hazlııenin 5ayian ve m(iştereken mutasarrıfı bulundukları Beyoğlu Pan· hede Alman Qi.mal ordusu !büyük Cenupta Kınm'a karş:bdaı:ııııl'l 
galtı Hamam ..ıtl Fransız mezarlığı yeni (Ergenekon) Bo:r.kurt cadde- ..-· de bi Al ıııı • 
sinde kA.ln; Bllında 19 No. lu sü~ü dükklınını mUştemll 17 No. ile mu· harekat fieşellJbüsüne girişmemiş. n r man taarn.rzu tikıer 

tir. Ancalk Kalinin istiJ<ametinrle tır. Odesa'dan tahliye et ,,8r, 
rakkam haricen kAgir dahilen ahşapolup bodrum katından maada dart • ~ı• 
k ti ıl f "k" k ·d 1r ~ Volıga n"'-·ı·n.ı· -=ğa çalış8!1 ve kuvvetleri Ruslar Kırıma .. ~· a ı ve ceman ç so a, ı ı arı or, sekiz oda, her katta b erden döı.. t:'Jı.ı -s----- ı ""' 
heU. her katta birerden dört muttak. bir alaturka kurnalı hamam, bir kö- .. dılar ve Kırım müdafaa5ın ,,o''J 

Moskovayı şimalden saıımaga vı·ye ettı"ler. Almanlarıı. J{. ır0ı·ı·l' mü.rlilk1 bir tarasa. ve etrafı duvarla muhat tahminen 28 metre murabbaı " 
uğraşan Allman merkez ordusu. şimdiden hücum etmelcrı, iıar·' 

mesahai sathiyesinde bir bahçeyi ve elektrlk ve terkos suyu tesisatını nun harekatına, cenup cenıllıın • de tefsır· edilebilı·r. A'-aıı, .. ,~ 
havi kısmen yağlı boyalı olup altı cdaki mezkur dükkAnla. birlikte ayda '-'" , ' 
89 lira kira bedeli getinnekte olan ve tamamı 9000 dokuz bin lira kıymeti daki kuvvetlerle iştirak ediyur. Kınm'ı çabuk almakla AZI'.,~ 
muhamemeneslnde bir hane :;uyuumın lza.Jesi zunıııııda açık arttırmaya Denilebilir iti şimal cephesinde Karadeniıde Rus hakiıııı} d 1 
konulmuitur. Ladoga gölünden Kalinin'e ka • . bOll 

Bu gayri menkulün taksimat ve tafsilatı dosyıı.sında mevcut keşif dar Rus cephesi için şimdilik bir nıhayet verecekler vt . 53h1' 
raporunda ve vıı.z'ıyed zabıt varakasında muharrerdir. sonra Rostof cenubundaki f;• 

tehlike 'bahls mevızuu değildir. !ere de asker çıkarmıya, ~ , ·, 
Birinci açık artlınnası 18/ll/ 941 tarihine tesadüf eden Salı giinil .., 

saat H leD 16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem odasında 2 - Merkel!Jde Alımanların Mos. retle Rusların İran • Knfk. ;ı• 
Başl<Atip nezdinde icra olunacaktır. Arttırma bedel! muhammen kıyme- kıova taarruzu, geçen haftaya nis. !unu muhafaza kaygus'le b•: \' .. 
tın ,-11zde yetmlı be~lni bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü ·betle ağırlaşmıştır. AJ:man taar. be tutmalarına mani olm1Y 8l1µı 
baki kalmak Uzere on giln temdit edilerek ikinc açık arttırması 28/11/941 ruzu Kalin· M""aisk Ka'-· b. pı)1! "' ın • ..., • •u • lı"'acaklarıdır. Böyle ır · :. • .ııP• 
tamıne milaadit Cuma cünıı saat 14 ten 16 ya kııılar icra edilerek en O el ,., h •· • tr"' ga • r şar"" a .. ına varmış olmasaydı, Kırım taa zl•rı!' 
çok arttıran& &at'! olarak ihale ed1lece.!ttir. Birllanlf ve ihale gününe ka· '- ..... .,.,_ 'd R ~· • ve .... ıır ...... n ı.....,aren yeru en us Moskova ve Ixmctz taar• •. ,,. ~. 
dar birikecek Belediye bina vergileriyle evkaf icatesi hissedarlara, dellA- ı r·.rv 
llye rüsumu ile 20 senelik taviz bedeli, !hale pulu ve tapu kadastro muıkavenıetile kaışılaşmıştır. Dik.. dan son aya da bır3ka?i ır ~şrı· 
harçları mtlşteriye alt olacaktır. Arttırmaya iştirak edecek kJmselerln kat edilirse Kalinin ile Kalll'ga • Hulasa: Rusların pJ~oı, ~~ 
gayri menkulün kıymeti muhıımmonesin!n yilzde yedi buçuğu nisbetinde dan Volıga nclıri ile Oka ne!lui kış bastırıncıya kadar :ı..ı~0~el' 
pey akçesini veya milli bir bankanın bu nisbelte teminat mektubunu ver. geçmekte vt' lbu iki nelhir Mos • yı elde bulundurmak •:e ki ;'' 
meler! şarttır. Arttırma bedelinin k '1ıd!slne ihale olunan tarolından ihale kovaya şimalden ve cenuptan ile Don nehirleri arasınd3 c;ıl-

, giinünden itibaren verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi muvazi olarak şarka uzanmak • hada lran • Kafkas yol~ll.~1• J~ 

1 
A k ı •k • J • ı mecburidir. Ödenmedigl takdirde ı!ı.ale feshedilerek kendisinden evvel « 

S er ı ış erı en yilksek teklifte bulunan kimse anetmiş olduı!U bedelle almaga razı tadır. Bu vaz..iyete göre Alman • mektir. Almanların gır} fi J' 

_ Bütiln matbuat Mis Yolrohama· 
dan ballse<lcyor. (Nevyorka. yeni bir 
yıldız geldi. Çok sevimli, çok güzel 

bir japon yıldızı. Nevyork halkı ken
disini pek yakında perdede görecek· 
tir.) diyor. 

- Biraz önce bazı cazeteler Yoko
hamanın fotogr&tını istemişlerdi. 

Müzikli bi.r lokantada Mister Hlsso 
ile yemek yiyorduk. Hlsso bana A· 
merlkan zabıtasından bahsetm~ Jü. 
zum gördü: 

!ar K alinin'"'· Valıgayı g..,,,.,.,eg·e ı. 1,5 ay zarfında Moskov•" i-

l 
olursa ona ihale edilecek ve o da razı olmaz veya bulunamazsa hemen Ut" -....... ,. 

'

' Ebllyetnamell ve eb.- y1!di itin müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak il~n al;\kadar.lara meclıurdurlar. F4ı'er Rıazan - mak ve Don :ıehrirıi aşar•r~t~· 
il f 1 k b.I tebliğ edllmlyecektlr. Müzayede sonunda en çok arttırana ihale edile· Tula doğru M.oskova cenulbun • ran Kafkas yolunu ]<esJll 3 ,-e 
· )'8 D8m88 Z 118 Z•j cek ve her iki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale ara.ındak! dan şarka uzanırlarsa, Mosko • Alman taarruzları Mc~l<0';ııu'' 

- Hemen teksir edip bUtUn gaze
telere göndermeliyiz. 

İkinci film çekme aeansına saat 
iki bu;ukta. başladık. Saat altıya ka.· 
dar devam eden bu mesai bir hayli 
yorucu ve üzücü olmakla beraber, ıa.
hammUI ectecetım. 

_ Burada. çok yaman sivil polisler 
vardır. Bunlara ufak bile olsa, hlr ip 
ucu vermemek ltızımd.ır. 

- Poli ahafiyeleri benden rtıphe 

mi edecekler? 
- Nevyorka gelen her yabancıdan 

ıüphe ederler de ... 
(Arkası Var) 

f Hediye Kazananlar 1 

metlll&I" Ça .a;, ırlllJOr 
1 

farktan ve zarardan mesuı tutuıac aktır. İhale ıorkı ~• geçen gün terin vaya taarrll'Z için de Oka nclırini Rostof ile Kırım üzerine I j!'' 
Hl yüzde beş faizi ayrıca hükme hacet kalmak.'llZln tahsil olunacaktır. İpo- TU ıı" 1 

1 

şimale gecmeğe medbuır vaziyette veccihtir. Fakat Orel ~- "i ~· • 
l ine•. P Tüm Kouıutanlığı Asker· tek sahibi alacaklılarla diğer alru<adarlarm gayrimenkul üzerindeki 1h · ·dC~ J11 

lik I·d.·resl Başk--"~ından·. h·"-' h · 1 f bulunacaklardır. timal bu se. azan bölgesinde ön~mu. ~-ı.ı~ 
cu.ı.ua <LJU.arını ususıy e aiz ve masrafa ve sa.ireye dair olan iddialarını ev- ı•· ~ 

1 - 337 doğumlu ve bu doğumlll'- rakı müsbiteler!y!e illin gününün rerdasından ltıbaren on beş gün için· b<'nler dolayısiledir iti Almanlar ta ciddi hareketler,. ve z;ra '~ı 
larla muameleye tabi olarak askerlik· 1 de satı, memuru olan Mahlteme Başkflt!bine bildirmeleri Uizımdır. Aksi taarnıılun si.klet merıkezini • şe. vaziyetler beklenebı.ır. varf"• 
!erine karur verilmiş o.an ehlly<>tna- j takdirde ha.kları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin pay· 1ıir gi.bi olmıyan • Kalll'ga • Viaz. manların bu gayelerırc y ı~cl 
me.s!z kı" h•zmetlller, l/llı94 l ta- !aşmasından lı.arlç bırakılacaklardır. Müzayedeye iştirak edenlerin bütün ma arasına tC'Y'Cih etmişlerdir. Mü. için yapmak istedikler' şc •af rJ 
rih.inde hazırlık k•t'asında bulunmak şeraiti kabul etmiş ve evvelden ögren-mş ve bilerek gayrimenkule ta- nd M-'--- k Rus ordt1· J9!1 
üzere s..vkfdilec<klerindcn bunların dafaa ba.k1'11lı an """"'vanın en mer ez ve cenup rJO 

lip bulunrnus oldukları addedilerek sonradan itirazlan mesmu olamıyaca- rf 1 · b b t ak bu O :....A Bırincto•-ln ay•n:n 27 inci Pazartesi zav cep ıesı atı ve cenu;p a ı ayırm ve sonra 'le V" 
v ğından sat.ıs ıünUndcn evvel gayri menkulü gezip gönnelcri ve fazla tı l t C• 

günUl ı~uoeı:erne mW-alcaat eduek mu- ma!Oma almak !stly<>nlertn 941/23 No. ile Mahkeme B~Mtıpliğine mü· tarafları-dır. M<ıskovada, ve _Dohne . ctrı'e~ j., 
ame • •r.n yap,ırnın an, racaat etmeleri ilAn olunur. (7566) 941/23 Mareşal Tiımıçeıt'<o merkez or. nehri arasınc'a un 3 ı. 3çırı ·., 

2 - Y~He, askerlJderine karar ve- ç·· kü b R rd ılatl r;. vo· 
rilmiş ola,, ve Jkinciteşrın ayının bt. duları kumandanlığından alınmış, un U US O l rdB JI' 

k f b "k k 1 yerine Genetkurmay b"""anı Zu. cak olursa, gelecek ba,r.a1,,,,;:t ıc ,, Bilınecemi2.i ~ halleden • Fatlıide Jtauçu a n ası arşı • rinde Ye:i·;k Subay Okuluna gitıı1'?le- stanb 1 D . K t 1 v d ....,.. d . • e 
ri taam "olı·n yüksek eJıU-tnameli U 8ft1Z OmU 8ft 191ft 8ft : kof getırilmi~tır. Allnanlar, Mos. ga ve Ural'da yeni ~n. "~eva1'1 . 

ler arasında 1<ur'a lkeşidesinde slillda 26 numarada Bayan Nafia 0 
,. "' h b e" kısa hiımrnJ;erin de askerlik işlerini Refah vapuru seJıilerinden subay, gedikli erbaş ve erlerden tahsil çat'11· kova dı,, müdafaa hatlarını yar. lamıya ve mu are e) d r 

hediye kazananların iı;im}erini ören, Alksarayda Lô.nga ll:ıosta • ikmal ettlnnü için Blrincitcşrin ayı- da çocukları bulunan ailelerin acele komutanlığımıza müracaatları. dlklarını iddia ed·iyorlar. Alman. miye imkan bulacaklar ı t'l3r:ı1ı; 
-yazmağa devam edlyıonw.: nında Manastırlı Rifat ağa soka. nın 27 u:cı l'u.artesl &ününe kadar <9343> !arın kısa bir hazırlıktan sonra Rusların Moskcvayı l:U f~~ıa 

Birer lk:ımetli roman :kazanan. • nd 4 d B Kenan Bo- ıubelerinc müracaat etmeleri, ]arı bır" mucize olacaktır.uh:;fı'ı 
gı a nlli!Tlara a · a _ Bu kıso hizmetlerden mtıra. 1 yeni bır tertiple Moslkovaya taar. m · d•, 

la . (30 ""·ı·) "sküdarda Nuhku. Kı lto akt Thl cadıde Devlet Lı"manları cı.letme 1 . b k 1 ib"I" Alın lran • Kafkas yolunu .• ,r .. , r. ~... u ra, zı pr a nmur • caat etmiyr11lcr hakkında Askerlik T ruz etıme en e e ne ı ır. an. ı·~ın· ellerı"nde henüz satıa ·~ehıı~ 
yusu caddesindı? 55 numrada Ba.. sinde 122 numarada Bayan Mü.. Kanımumır. mahsus maddesi ahkAml- Umum Müdürlüg~ ünden: !arın gayesi kış bruıtırmııdan önce ' D 11 ,. "" 
yan Düımev Deni'lciQğlu, Vefa er. cahed~ Akay, Zonguldakta Kokar. na göre m"anıele yapılacağının bilin· Moskovayı almak e cenupta da Bilhassa Donetz v.e. 

0 13tı~ 13~ 
mesi İdaremiz ı .. lebne şubesinde münhal olan mavunacılıklara h~,.; ... ten talip ı · · · bı·rer ma" nıdır er• 

'-k "---' 4 - ·· f D u.be · surla ıkömür madenleri ;..,.ileri ya.. ~ .. -~ İran • Kafkas yolunu kesmektir. erı ıyı · ~ ' ' '"' """""' uncu sını Ş sı _,,.., 4 _ ist.nbul Şubelerinde kayıtlı ve ehi! olanlar tayin edileceğinden bu hususta evvelce dilekçe Ue Umum gerisinde dayanarak k.şı d~fts;; 
tale'belerinden 401 numaralı B. zıcısı B. İrfan Toptekin, Ankara olan ve muamele görmUs bulunanıa.. Müdürlüğümüze müracaat etmiş olanların en geç bir hafta zarfında ıdaremize 3 - Cenupta. Azak saıhlli lbo • bilirler. Fakat l{ırl!Y100,10f Ol...,. 
Oıilıan, Kartal Malt~ eski er'.ıtek JiSesi son sınıf · ede'blyat rın yine §ubclerine, ve taşralı olank müraeaat etmedlkleri takdirde haklarını kaybetmiş olacakları ve ınavunacılığa yurx:a ilerleyen Alman kı.wvet. ı " >'" 

Belediye sokağında 17 numaralı kolu talobelerinden B. Nami Ve. rm do. yab.wcı şube.er• muracaat e- yeniden talip olanların da ııene bir haf.a zarfında Galata Liman Han birinci !eri Mariapol'u geçerek Rostof'a Rdaushalarcen:~a~:~~~eni• ga~..:~ 
derek nıu'"melelerini ikmal ettlrrne}e- kattaki idaremiz enspektörlük servisine mura·· caaUarı !"n olunur. c9351> 50 60 k.l •- sok·"~ 1 Rus. l< J11;ıi'' 

hanede Adaturna, Paşalb~in. renarğ, Cağalıoğlu Kız orta okulıı rl il~n oluı ur. ~ • ı ome~e .....,u ar. :.nıa P. 
-'-'•- ınd ]o -- !ar bütün Rus cephesinin sağ ce. l:ıillerine doğru uz~ nrJıf· ;• 

de ispixtıo r ..... .._as a sım us. 2 inci sınıf taıetıeıerinden iBayan 1------------ lstanbul Sıhhi Mu""esseseler Arttırma nahı oıan bu mühim mevıkii mü. buriyetinde kalaca.' buıı• ı' 
rtal:annd.an B. CeW ö:aşı.k, !ıı • Necla, Beyazıtta 5 inci ilk mek • - A1manların Rostof cenu psr$ 
tanbul erke'k li6esi sınıf IV de • TA•vv"'·I' •• ve Eksiltme Komı"syon d dafaa için hazırlıklara giriştiler. k maları vcY• ·r 

tep 4 üncü sınıf talebelerinden B. ı:ı. ı; "-'. Un an : Eğer Almanlar Rostof'u ele ge. k~l~:ı:ny:dirmelcri v~·jdd·. " 
161 numaralı B. Mustafa İpelroğlu, Erdinç, Bursarla Çekingede Do • Hastane ve sıhhi müe..,-ecelerln 1475 ton çamlı tüvenan kömUrU kapalı çirirlerse, İran • Ka.Lkas yolunu 1 __________ _. S" 
S it atım t · --'- Naki"'-• l I Rumi 13~ 1 Hl&lr Hicri 1390 ıı:arfla eksiltmeye konulmuştur. . 1• O 

ır an e cıvarıuu.. ..,.,nt laıpçı sa.kak numara ı hanede B. TEŞRİN ŞEVVAL c .. kesmek için ilk mühim adımı at. ~ll\!JnıııııııJlllR . • atı' 
mahallesi Çaıy:ıroğlu sakağında 14 Bayan Nevin Emiroğlu, Kayseri 

12 
173 4 ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü blnası.Jda kurulu komlB)'onda yapılacaktır. mış olacaklardır. Rosto! artık Kaf. , il e ır ı:ıtı·~· 

1 - Eksiltme 7.11.941 uma gunü saat 15.30 da Cağ:ıloğlunda Sıhhat ıı ı Ş h• tJY.. d 

nuımar~a B. H. bet kapanC>ğlu, Zafer futıograibanesinde Mitılıat 2 - Muhammen fiyat beher ton için 15 liradır. kas kapısının anahtarıdır. Mareşal \ 'l ı ıı TEPEB.ı\şı fJ~ dl 
Samatya posta, telgraf ve tele • To"'ay, Balı.kesirde ik:iımyager B. Yıl 941 Ay ıo ~a.s7tı VAKİT ~~ 3 - Muvakkat teminat 1660 liradır. Budiyeni, cenup cenahındaki lbu ' "" . KISJ\fİ~I 20.SO 

fun memuru B . ..,··ep Çevik, Seyfı·, B .. ~a.da N"~"""'L caddA . ı ılı Ti t Od Alınan ı erı are e ını ne ce ..... e. ıllllWI Bu alt•,aın sa J• 
'ti 8. Teşr'ın • - İstekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görebilirler. ·1 . h k t" . """ • r 

-"""" ~~ -"--.....""' ~ 6 23 Gtlnet 1 07 5 - Istek iler 1941 y care a;ı vesikasile 2490 sayılı kanund.ı yazılı ...,.,,. 
Heyibeliada oııta mektebi 1 inci sinde 22 numaralı hanede B. Do- 1 t 58 Ötle 6 43 vesikalar ile bu işe yeter' muvakkat '<ıranti makbuz veya baııka mektubu den durduraıbi1miş ve ne de Har. H A M L E 'l' . 5 r 
sınıf taleberennden B. Mustafa 2 5 Ue zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona maJ<bu.ı mukabilinde kof üzerinden bir yan taarruzu 11- • ~vC 

ğan, Beyoğl'unda Yenişohirde Yaz. 14 54 İkmdl t 39 vermeleri. <9238> aıb·ım· ti .,5w 
.Altıok, H Ii f .nd y "k k • ııd 67 l h yap ı ış r. İST1"' •• cADI>"' • a ç enerı e enı apı gan so agı a nwnara ı ane. ı 7 15 Akpm ı 2 00 Almanlar, Ro61ıof'a doğru yü. UU.tU; rır<fJ·" 

caddesinde 244 numarada B. Hü. de terzi Baıyan Despina, Galata • c t ' 18 '48 Yataı 1 31 SAHİP VE BAŞMtJIIARRİRi ETEM İZZET BENiCE rürken Mareşal Budiyeni'nin KOMEDİ JOSll' 30 d~ f 
&amettin, ~te FeShane cadde. saraıy postanesinde B. Rıza 0),gun. umar esı 4 '44 İm.oü: 11 28 NEŞRİYAT DiııEKTÖRtl: CEVDET KARABiı.GİN Kursk ve Harkof bölgelerindeki Bu akşam snat 

26p 5 

&ime 14 numarada B. Sarlettin, (Devamı 00,.) SON TELGRAF MATBAASI kuvvetlerini taarruzlar1a tesbit KiBARLl.K utJO r• 

-==-===-=--===-====--==-===========-=,,;,;;,,~~;,;;;,;~===================•========================================~~=============================="'~,:larf~~ 
TAR1Ht TEFBİKA: 28 tar•ftarlık ettiğine hUküm ile evveli Eshap saklandı. ftyeti kerimeyi de 1 Ed bA T f 'k N 47 ·------llll den gizli para toplafYl

1
,101f!I" :f' 

ı;nın vücudünü kaldırmak için kJlm. hı!zett!ter. Fakat Ömer, Kur"anı kerim ,_ e 1 e Ti a 0 : - den bir keman sat:n a dC r',ş~ 

HAZRETi• MUHAMMED cına davrandı. okunduğunu işitmiş olduğundan ne • •• bana bedi~ ettiler. 13e~rı ıB~tı' 
Naim ise can te!ftıına düşerek ken- k<ırlctuklarını sorup ter<'<ldOt giirOn- Hat 1 . o 1 d .. d ·· ı er detleri bitip de çıktıJ<J1··rı'' ·,r· 

• diıti kurtarmak için: cgelb~ıayidie·ren ·uvuzerdrlnue. yürüdü ve tuttuğu 1 r ç 1 n ur u y••lan g...,..,,.,,,miş olaP •dt'l'SI '• 

V E M U H A R E B E L E R 1 - Bana kasdcbnckten ne öğrenir- -Y -~··-·- afl f} 
sin? .. Sen Muh.ammed'ler aleyhin• kı· Ve . hemşiresine bir tokat vurup yü- y . AKAGÜNDÜZ sında is!iyenl7re ]<Cll1~ çıJCll',,..:.W-' 

Ya.zan: M. SAMİ KARAYEL _______ ,J yam ettiysen ewe!ô kendi hemşi.ren ztinü yardı ve kanattı. __ a_z_a_n_.___________ riyordum. İŞ91Z olar~- }<ÖY ~~ıct 

Fak.at, Ebu Cehll şeeaalte şöhretli 
olmakla beraber Haz.reU Muhammet 
(S. A.) HazreUerine suikast icrasm· 
dan korkardı. 

Bu sebeple Kureyş kabilesinin top· 
landı.j:ı bir mecl.lste her itim HazreU 
ResOle suikast eder ve azmi neticeye 
varırsa bilmem ne kadar para ve 
hayvan ver~ vadeyledl. 
Bunım üzerine Ömer Binülhattap 

ayağa kalkarail:: 

- Bunu lbnüllıattaplan 
,.acak yoktur. 

Dedi. 

ba:ka ya· 

Ve Kureyı;ilerin a~ları. teşvikleri 
1le mecllsten çıkarak HazreU Muham· 
ınedin (S. A.) yanına &ilmek Uzere 
yola lroyuldu. O ıün ise Cenabı Pey· 
ıamber Hazr<:lleri Esbabı Kiram Haz. 

retieriyle bir evde toplanııra.k halt 
surette müzalterede bulunmaıcta idi· 
ler. 

Ömer Binilhattap yolda c!derkm 

N•im Bin Abd•ılla!ıa tesadüf ettl Ö· 
merin mOkemmeı surette sil~ı ve 
hiddetli olnrak glttiğ!nl görünce git. 
dili yeri sordu: 

- Ya Ömer, nereye 
böyle?. 

Ömer Binllhattap da: 

cidiyomın 

- Muhammedi öldümıeil;e gidlyo-
rum .. 

Dedi. 
Halbu.k.I Nalın, Ebutalibln derecei 

kudret ve nU!U7Wlu ve Cenabı Rlsa. 
ıetpenahın ne mertebe muha!az.alı ol· 
dulunu bilirdi. 

Binaenaleyh, Öınere cevaben: 
- Ya Ömer, pek güç meseleye kal. 

kışm.ıisın?. Zannetmem ki bundan bir 
netice basil edebilesin? Velev et.en 
bile sonr:ı aveneslnin elinden nasıl 
yakanı kurtarırsın?. 

Dedi. 
Ömer, bu sözlerden fevka!Ade hid· 

detlend!. Na!m'in de Muhammecill•re 

olan Fatma ile zevci Saldi dUşilnl Fabına ise ömerden ıevkalılde kork- caklardı hiç olmazS' tiİ'" 
mal (!) olduğumu nerden, k.im • Ali· bey üstat• olduğum yıllarda lerinde köçek ha,·aları, -ııiJll 

Ömer, bu sözle• üzerine: 
- Anlar da Muhammedilerden mi-

dirler?. 
Diye sordu. Nalnı: 

- Evet. 
Ömer, inanmadı ve: 
- Hayır olamaz .. 
Deyince, Naim: 
- Tahkik eti Eter akııl çıkarsa ca· 

rum sana halAI olsun .. 
Dedi. 
Bunun üzerine Ömer yolunu deği:

ılrdl. Doğru Fatıruının evine gitti. Fil· 
vaki Fatma zevci Sait ile beraber ka ... 
bulU iman etmiş idiler. HaltA o gün 
eslıabı kiramdan birini evlerine 
davet edip kendisinden yeni nazil 
olarak bir sahi.reye yazdıkları AyeU 
kerimeyi talim eylemekte lciller. 

Ömer gelip ;yüksek ..,.ıe Kur'an 
okmıduğunu ~ee ~iddeUe kapıyı 
çaldı. 

makla beraber gördüğü muamele ü

zerine gayrete gelmiş ve dini hami • 
yeti kabarmış idi. 

Bnaenaleyh., biraderine hitaben: 
- Ya Ömer. Allahtan korkmuyor 

musun k.l1 bunca muclzat ile gönde ... 

rerek Oyalı kerime inzal buyurduğu 
.Peygambere hıanmazsın. Evet. biz 

Muhammediyiz. Ve dinlmlz uğrunda 
her torlU IDMa!b ve fel;\keU göze al
mı~ızdır 

Cevabını verdi. Ömerln ise urduğu 
sille üzerine hemşiresinin bumundan 
kan akmakta olduğunu gönnesile za· 
ten hiddet ve şiddeti sUkünet bul • 
muştu. Ne de olsa hemşiresi idi. 

Ömer bu açık ve cesurane nıukabe· 
leye ve imana hayret etti. MülAyim 
bir tavır aldı ve hemşireme şu emri 
verdi: 

- Getlrln iill okuduğunuz şeyleri. 

'"-' Vllfl 

]erden öi;'I'emn;,,lerse öğrenmiş • bile sigaram oradaki kadar bol çalabilsinler. ~ da t 
ler, ayaklarııma pranga vurup değildi. Doğramacı kalfa>< lad•· Jt~ 
bod~ k k•' ~....... ka]f ( - '" baş tı<' ·ıwn azasının ... e """"u • Doğramacı ası ... ) efendi yaptıgımı yapmaı;~ dörder: ~ 
muna tıkacakları yerde ara sın küçük su testime şık bir tahta ka.,. İki kafayı balta •1':ıJ161 ıııl9.J'' 1 

kasabada gezmeğe izin verdiler. pak yaptı, bi.r de oymal1, süslü çoban Mushı delk& nı€) 1~'1 

kJarını . o ~· 
Bodrumd~larımla çarşı ara • tahta bardak. O da kapaklı. Ot vukatının barsa !<adat }111 • 

sında ticari korye olmuştlli!Tl. Yi. miderimloe ot yastığımın dokuma döküp süren davas
1 
.. 1~en r.ı: ı;ı' 

yecek ihtiyaçlarını alır getirir, çarşafları bile vardı. Yü'l havlu. olup olınadtldarını ~il ~yi~Jıır<'f 
kapıda zindaneı adaıınlara, (d'ikkat mu kap1nın arkasındaki çiviye dfuünden; daha ne it d0 ~'' 

bı ~lri · d"bine dınarYl ;ığ3 .. ' 
adam diyorum) açar, gösterird:im. asardım, sabun kutusu da pence- a nın ı çurrn r'"· 

Y(,dinci katı gökc u d" ~a! •ıi' 
İ~.Jerinde yasak bulunmadıg"ına e- renin oyugu· ndaki kitaplarımın tul " ) ' ··• 
' kan p•<azadeden . ("d·•ll' ,e b• 

min olsunlar idn. Gitgide buna da yanında dururdu. "' rıp • ··" , 
"" kama kadar ne ga. 1 cylı1 '' . ..,i5' 

inandılar da bakmaz oldul'ar. Parisin fütz olelinıcle mev.ıim K kimsenın a ı{J ~ 

Çamaşı.rsız de'"'"''m, elbisel~im geçiren Hint Racası ımydı.m ne! dı. tmse l.k fnıJ• ··ı·· 1 l 6~ lunnıaz<lı. Ah a ' biisbıı b'• .1 vardı. Çamaşırlarım hem yıkarur Haftada bir gece kal.:>yi ruhlan.. lük mertlik, yahut endi! g rıı' 
hem ütülenirdi. K.i.mler yapar ve. chrmak bana, şenlendirmek de §eyler çorap gibi, ~ J;eP~ ~ 
ya yaptırdı? H5.la bilmiyorum. amatör meddah ( .•. ) beye d\İ§ • gara1ık gibi her~•:ı,sıc c\·1' 
Ekmeğim • yemeğıimle beraber • miiıjtü. idi. Hiç kimse ınu (ı;ıe•·&ıı>l 
elden, SU\YU1n göldendi. •San'atırar Evet azizinı, itin almışlar, ben-


