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~tüp ve Baımuhan:lrl: ETEM İZZET BENİCE 11' 101' TELGBAFLARI YI BABEBLllll VEBIN AKŞAll 8AllTBSI 
(' ;.tilt , 

Gazeteye 1lladerile11 enak• de edilmeı. 

-
• 
ltıgilizler ve 

harbin 
•• 
Otıümüzde ki 
safhası 

TEHLiKE 
Moskova
yadayandı 

---··---
Doneç havzasında da 
Almanlar bir çok 
noktalardan Rus hat-
1 arına girdiler 

Harkofun zaptı 
Alman ilerleyi
şini hızlandırdı 

Çörçil hükumetini Rua
Yaya yardım mevzuun • 
da tenkid eden lngiliz 
llıeb'usları harbin önü • 
llıiizdeki safhasının Bir· 
t.nya İmparatorluğu i· 
Çİn nekadar ağır ve kan· 
h olabileceğini takdir 
j~irorlar. Ruıyanın mağ· 
ubıyetinden ıonra ln • 
riltere ancak kendi İm· 
~anları ile haşhaşa ka-
11.caktır. Bunun içindir 
ki İngilizler Sovyetlerin 
Yılıılma11nı istemiyorlar 
'tıe lıiikUmeti tenkid ve 
t.lırik ediyorlar .. 

Şehir alevler 
içinde yanıyor 

Almanların eline geçen Hark ofun ve Aım.m. taeyil<ınin üzerin de gittikçe !arttığı Rostofun 
meuklerini gösterir 1 Jıa:rlta 

• .... 
~TEM iZZET BENiCE 

~iz Parlamentosundaki mü
"ıı güniin siyasi hadiseleri 
"ıl~da Yine dikkat mevzuu ol. 
lıı.ııı devam ediyor. Sovyet Rus. 
' llıukavemetine parlamento 
~tı ~'.I\ nıübim bir kısmının ha

lı,'• ehemmiyet atfettiği an. 
~' •r. <,:örçil hükfunetini Kus. 
~ c•dım mevzu unda tenkid 
ı.llı' <:;iliz meb'uslan harbin Ö· 
"lp1Q~deki safhasının Britanya 
\ ~•torıu;.u için ne kadar ağır 
1ı,lt •Iı olabileceğini takdir edL 
~~İı· Bunlara göre, Rusyanın 
~ 'Yetinden sonra İngiltere 
;oı. l lı.endi imkanları ile baş. 
~.~l~eaktır. Bunun içindir ki 
~ lu ihtimal mülfıhazası ile 
~tııı~ Sovyetlerin yıkılmasını 
\ ~~•rlar ve bükOmeti tenkid 
S, ~ı. ediyorlar. Battiı içletl; it lhay Clement Wedgwood 
~ 111; ~ tnağlulliyetlnden sonra 

d,
1 llıukavemetinin umuldu. 

ı.. tıc•• k d' . . .. t mi. 
"'t~ti . q;ıe -en ısını eos ere 

'ı,d,, •htinıalini . tedkik edenler 

t ~.; b.. ... 
"I ~i ' Utün bu konufUlan ıey· 
~l~:ı ParISımenlo manevrası ve 
.iı!İ}" • llıatuf bir tedbir değilse 
ı.,. 'il Sll.!ması, bökfunetin ha. 

~~· te"apsu bırakması hakL 
;:tıııı loJı nıinalıdır ve iki tefsire 
't ıı:;'.. -Ya İngiliz hükiimeti 
. ~q tereddüt ve teliış eseri· 
ldit •u kendi kuvvetinden e. sl' Yahut da istikbale matuf 

ı,'.'i,. •laeağı bor türlü k.a.rar ve 
~ ~ S~"Yet Rusyadaki harbin 
~ı;\tieesirıin ortaya çıkması. 

'
~-' •tnıiştir 
:<ti~ • . 

1. lııı p tephesindeki Alman or· 
~ 11,.~ l!:afkasyaya dayanma. 
~· l!ı.._lr.ip hakikaten İng'ilte. 
l.:"ıı P•rıtorluk Alman kara 
,, "-;le karşı karşıya ve baş• 
ı..'' ı.. •eaı.tır. Hareket, ya Çör. 
~il\ 11 nutkunda ve Hint or. 
~ l~ ~eııajmda ipret etti(i 
. 41 ıllr.bahanna kalacak, ya
~~~"1nıııı ordusn bir an ön. 
~">tıı 't. s Peb:ol havzasını da ele 
\ "ı~ • İran ve Hint timaliııe 
'u 8~· lngiltere üzerinde da. 
ı.. tıg~ olmak azim ve karan 
"l•ıı da 
~il taarruzuna devam 

tı,.· r, 
\ ·~,~ 
'~ 1 ~'l, İıııriliz Parlament>o· 

h l<i •laş cösteren meb'uslara 
\ ~1•necek şu oöz vardır: 
ı.. ti,.,,•lteı-e Sovyet Rusya bar
al'ta~•deu Te hatta onun ne 
'l\a~~ 11 ~ bilmeden önce dahi 
'• : ıle harp halindeydi. İn. 

~ ~. •rhslde hesaplarını yap· 
u. ~-........ __ ı..--- ..1 - - - ~ .. 
"-t lt; 04· J•J• ..,..._":tllp u.1.~IDua 

~ ~ ~ da Almanyayı nıağlı'.ıp 
~- ~:k.ııııtarmı düşünmüştür. 
\J.'1'. J\. 't.abeıe boş ve yersiz de. 
ı\'~}an~ak, Sovyet Rusyanın 

' •le harbe tu~masm
,~. la belki İngilterenin cep-
\~. dtğ~1;r hesapları üzerinde 
~lit, ;;•klikler husule gelmiş 
~ 'Ula karşı da lngiltere 

, 1: ·'~ı.,VYet • Alman harbi baŞ
. ~ııı,, ııı.aı tedbirlorini alnııya 

\ • ı:r hanı işgali ve yine İ· 

Vişi, 28 (A.A.) - Geeellyin alman 
tf'lgr&flar, Alman te1Q.kkisinln Sav• 
yeı ctphesinhı iki mühim sahnesi o
lan Moskova m.ınlakası lle Doneç 
havzasında. devam et!itl'll ıöstermelr.
tecır. 
~ havzamıda, Haxkof ve Blelo

grad'ın zaptından ıonra Alman iler!.e
,.ışi hızlanmıştır. 

KalaJ.o mıntakasında Alma.o llerle
Y!J artmaktadır. Moskovarun vaılyetl 
pek vahim addedilmoJı:tedir. 

Doneç havzasında SOY} et mulr.ave
ır.etl ıevşiyor, bir ;ok noktalarda Al
mh.lllar Rus ba.tlannı delm.i)"e muvat:
tak olmu§lardır. 

(Devama 1 - Sabir-) 

MİLLİ ŞEFİMİZ -·----Bayram tebrlkler.ıas 
teşekklr ediyorlar 

Ankara, 15 (A.A. - Rlyasotlcum
hur Umuml ıutipllğlnde.n: 

INOILIZ TEBLIGI 

Tobruk kalesi 
şiddetle topa 

tutuldu 
• 

Bir düşman devriye
sine zayiat verdirdik 

Kalıılre, 28 (A.A.) - Orta Şar!c İn• 
elliz Jı:a.rarıılılunın tıebı.ııt: Düşman 
Tobruk ve civar'llU llOD deftce ıid
detle bombalamıştır. Bütün bölgede 
topçu atqi fi.ddetli olmupa da ha
sar ebemmiyctsızdir. Kayıp ,.oır.tur. 

Batı bölgesinde bir suba7 ve 9 kl
fideıı mürekkep bir devr!Y'O, otuıı ır.ı.. 
tilil< bk düşman devriyesine tıesa

dllf e~, adet ıazlabtma rağmen 
derbal hücuma ııeçınit ve dilşınaıı.ı 
püskllrtmtiftür, DOşmanı.n :r:a,-latı ..,_ 1 
ğırdır. Biz 4 ltlşl l<aybet\ik. 
Düşman ıu:aziınnln derinllll:ine ılrt.. 1 

!erek beo AlmaD esir >tdild1. 

Bayram münuebetlyle Rel.slcum
huruınuza her taraftan •önderilen 
tebrik telgraf ve mektupları lrendi
lerlnln seyahatte bulumnalıı.rı dola
yıslyle ıeç alıııınıstır. Reisicumhur 1--------------
bu ııureu. de ibraz olunan bağlılık ve Ruzvelt rehı·ne
aaygıya kartı tıoşekkürlerlnln beya-

:,.~adolu Ajanııızu memur eımı.- lerin idamını 

Örfi idare ko -
mutanının veda 

beyannamesi 

6rll idare mıntalıa· 
11ndakl vllAyetıerln 

ıayın halkına : 
On bir ay kadar Örfi İdare Ko. 

mutanı olarak aranızda vazife gör· 
düm. İlk vazifeyi ele aldığım za. 
man neşrettiğim beyannamedeki 
temen.nilerimi; asil ve temiz Türk 
ırkına ve onun her ,.,nı( ve mcs· 
Iek sahiplerine mahsus yüksek 
emniyet, duygu ve anlayışla ve 
kıymetli yardımlarınızla tama. 
men yapılmış olduğunu görmek. 
ten duyduğum zevk ve iftihar hu
dutsuzdur. 

Sarsılması, ihtimali olmıyan bu 
milll vahdet varlığının nıüteza. 
yit feragat ve fedakilrlıklarla de. 
vam edeceğiııi yakiııen a.nlamış 
olarak ve bunu umuma da ilan 
ederek sizltte arzı veda eder ve 
aaygı ile hepinizi selamlanın. 

Örfi idare sab.Jr Komutam 
Korg~neral 

ALİ RIZA ARTUNKAL 

takbih ediyor 
Vaşington, 28 (A.A.) - Una;rted 

Press Beyaz Sarayda Ruzveltln aşa
tıdakl beyanatının neşredlld1linl bil
dirmiştir. Ruzvelt bu beyanatında 
Frarua, Belçi.Jdl, ve diier ,.erlerde 
günahsız rehinelerin öld\.lrülmesini 
protesto ederek diyor ki: cH1Uer Av .. 
nıpa milletlerin.in maneviyatını tec:t-
hiş etmek istiyor. Münferit hAdiseler
den dolayı rehlnelerl öldilrmek bQ• 
tün dünyayı isyan cttirnıelctedir. Me
deni Alem bir ~asının ııuı;unılaD 
dolayı diğerin.in oezalandınlamıya
eağını çoktan kabul etm.iŞl:ir. Hitıer
le it blrlitl yapınalt istlyenler bu 
men.tur ihtarı göz önünde tutmabdır-
la.r. Bu bareltettn ancak bir Ciln ceza. 
"' da mllthiş olacaktır.> 

Münakalat Vekili 
bu sabah geldi 
İzmlrde tıetdlderde bulunan Müruı

Jca!At Velı:ilı Cevdet Kerim İııced8Jl 
bu labAlı fOlırlmize aelmi§tlr. 

Gazoz şişesi ile 
Ferllr.öyünde oturan Saffeti aJld 

,....r.ıe oturan Sadık gazoz ıi,ıesi,.ıe 
başından yaralamış, suçlu yakalan
JDlllır. 

Bugün Şehinşahın 
ylldönmüdür 

Tahran, 28 (A.A.) - İran, 22 ya
şında bulun.an hUkmdarınm yıldönü
milnU bugün lr.utlamakladır. 

SPOR 

Moskovadaki 
Elçilere şehri 
terketmeleri 

bildirildi 
M'ookova 26 (A.A.) - Mos. 

kıııvadalı:.i elıçi:lilderin hemen 
şElır1 terketmelerinin ken -
dnedne bildirilıxri§ ol.duğu i<f,. 
şa tdılmiştir. Amerikan ve 
!ngıııv: elçilıerine 15 ilkteş • 
rmtle u:zıa:klaşmal:ı bizza.t 
Mo1<ıııor tarafından tebliğ e. 
dıihnişti. Elçilerin dün akşam.
iti trene l:ıiıımel.erıl lazım ge. 
li:ronLı. 

&ı- Rus köylii.siinün evi 

BOVYIT TDLIGI 

Moskova'ya 
giden otomo
bil yolları 
sıkıştırılıyor 

Mojaisk yolunda 
büyük bir muhare• 

be oldu 
ViJI. 28 (A.A.) - Dün ıeee yansı 

neşredilen Sovyet tebliğinde dün bü
ttln ıiln SOYY"t klt'aıarı düşmanla bü
tün <ephede, billı&••• Mojaisk, Malo· 
7erosla .. ,ç, Taganroı ve Makevka 
lırtkameUerlnde muhııttbe,... devam. 
etmiştir. 

Moja..,k'ten Moskoyaya giden bü-
(D......,. S - BaJılhde) 

r- Bııgfüıkü '116""h· 1r1u .. :.m Karşılaşma -1 

GALATASARAY MI? FENERBAHÇE Mi? 
Lig maçlarının beşinci haf. ---ım--- lan Beşiktaş - Vefa maçına 

tası maçlarına bugün de Şe· Beşlkt•• • Vela ma- Beşiktaşlılar geçen hafta kuv-
ref vo Fenerbabçe stadlarm. velli Galatasarayı yenen ve 
da devam edilecektir. Bugün ÇIDda l8Şlk~JŞlılar ek:;crisi genç elemanlardan 
oynanacak oyunlarian en mü- g e Ç e D be I tada D mürekkep yeni :akımlarilc 
himmi tüphe yok ki Şeref çıkacaklar. Bıına nı ıkabil Ve· 
stadında oynanacak. Beşiktaş· d 8 b 8 Jl U V V 8 f 11 falılar da en kuv. etli kadro. 
Vefa maçı ile ona karşılık o. larile Beşik!aşı ycomiye ve 
)arak eski tttihatsporun yeşil birbirinden çetin, birbirinden bu suretle bu seudı.i şampL 
çimendeki ezeli rakı i ener. ' · • • , ·ı • c~ yap ya 

ALMAM TEBLfGI 

Harkof sanayi 
şehri evvelki 
gün zaptedildi 

Mühim bir iltisak nok
tasi ele geçirildi 

Berlln, 25 (A.A.) - Alman ordulan 
Başkumandanlığının tıeblıi!>: 

Hamt, 2~ İllr.1-lnde aımnu.ıır. 
Bu suret!Aı en mühim ııiUb oan.ayil ve 
llr.tlsat merkezl<rln<len biri Alman 
lr.ıt'a.!arııuıı elinde bulunmalr.tadır. 

~ ırün Ahnan ıura1art Hariı:otun 
75 lı:ilometre Şimal Doğusunda Belgo
nıd. münakale UUsak noktasını zap
tetmişlerdir. 

Hava kuvveUerlııln ıeoe taarnl2iarı 
Moslcovarun aslı:erl tesisatı.na tevcih 
~. 

Bir ayda batı
rılan İtal

yan gemileri 
Londra 26 (ıA.A .) - A<lodeniz 

lngiliz filosu Başkrumandanı A.. 
mirali Kanintgbam, Röyter mu • 
ha.birine verdiği beyanatta, eylı'.il 
ayında tta\yan limanlarından lMı
reket eden ~an gemileriıtin 
yüzde otuzunun lngiliz donanması 
taraıfından batırılıdığını söy'1.e • 
miştir. 

Londraya bir Rus 
hey'eti geliyor 

Londra 2ı6 (A.A.) - Sovyet 
trooünyonlıırmdan bir heyetin, 
İngiliz tredünydaruım Sovyet 
Rusyaya yaptığı ziyareti iade için 
Londraya gcl'eeeği bildirilmek • 
ted'ir. 

Her iki tredün:yo<>lann yedi mad. 
delik bir program tanzim e~ 
oldukları öğTeDilmi.jtir. 

Yeni Rus 
orduları teşkil 

ediliyor 
Samara 26 (A.A.) - İl;titj,a. 

rat şefi muavini Loıxıwk:i Mlll'e. 
şal Budiyeııi ve Voroşilof'un y.?ni 
ordular vücude getirmek üzere 
bulur.duklannı ve bu cınluların 
yakında harekata işt.i.rcık ed~k. 
!erini ı:öyieinlştir. 

Fransada büyük 
bir milli hareket 
tezahürü mü ? 

, •~n~uı anlaşması içine al. 
~lt•ıı 1 •aınanda bu tedbir ve 1 '"'it •tle Sovyet Ruoyayı ala· 

i~e ~ış, l!:afkas ve İran böl. 
•thangi bir i~al hareke. ı 
uı~ s iincu Sahilodıe), 

"b F enler•• .. an ve birbiıindcn he. l 'ı ııada ,·,· d•re mı 
!ıahçc ile Gala tasa rayın kar- yecanlıdır. :udretli '.' J. · ~ ıi deııeyceek-
~ıla~masıdır. Her iki maç da Şeref stadında ~ apılacak O· terdir (Dcı ana 4 üııciı Sahl.!ede) 1 

~---------.-..----------------~---------~ 

Londra, 26 (A.A.) - Dö Gol 
dün akşam radyoda söylediği bir 
nutukta demiştir ki: •Dü.'jlllan, 
gilnahsız Fransızları kurşuna dL 
zerek, Fransayı korln·lacaj'lnı 

zannetti. Fransa korknıonıı~br. 

Önümüzdeki 31 İlkteşrin cuma 
günü öğleden sonra, Fransız lop. 
raklarmın her tarafında milli faa· 
liyet duracak, Fransu ttkek ve 

(IM-·"1111 3 iılıeü SalllteoitE 

DÜNYA 

MESELELERi 

Japon yadaki 
Kabine 

Değişikliği 
YAZAN: 

BURH.\N B.iLGE 

Japonyada Prens Konoye ka· 
binesi, Moskova muharebesinin 
en şiddetli safhasında istifa et. 
miştir. 

Malumdur ki, l\loskovaya karşı 
taarruza, bu sefer, gayet mühim 
bir propaganda taarruzu tekad. 
düm etmiştir. Ve bunun da ida· 
resini bizzat Alman Başvekili ve 
Führeri eline almıştır. 

Şöyle ki: Taarruz başladıktan 
48 saat sonra ve üçiineü kış yar
dımı vesilesile, Alman Propagan • 
da Nazın Dr. Göbbels, kısa bir 
nutuk söylemiş ve geveze demok· 
rasi ricaline mukabil Fühı·er'in 
sustuğunu, çünkü ordularının ba. 
şında zaferden zafere ko~tui:,'Unu 
tebarüz ettirerek, Şefini, hitabet 
kürsüsüne davet etmiştir. 

[Gazeiimz, Ma!buat Vmum 
Müdürlüğü Ba.şmi4a.~·iri Biir. 
haıı Belgenin tahrir arkadaş • 
lığını temin etmiştir. Her haf
ta radyoda verdiği siya.<i ko11-

f eransları ve •Ulııs. da neg. 
riyatı ile memleket umumi 
efkann.ın pek yakından ta11ı
d.ığ1 bu değerli ıarkada§ı.mız 
gazetem.hde iç ı-e ~ mese. 
leler hakkıııd.aki neşri ı:a.tıı ile 

her halde muh·terem oı.....,.y u -
cularımızn faydalı olacaktır 

Güzide arkadaı-ımızın ilk ya
iısmı bugün neşrediym"UZ.] ________________.,} 

Bunun üzerine Almanya Baş,·e. 
kil ve Führeri, , arkta kat'i ve son 
taarruzun başladığını bildirerek 
her dediğini ve yaptığını inkar e· 
den Molotof ile nlay ederek. tıplı.ı 
Hocanın kürkü bikıiyesinde oldu .. 
ğu gibi: 

- Ona yarın sorarlarsa. "foı;:

kovanın l\loskova olduğunu da 
inkar eder, demi~tir. 

Bunu söylemekle, Alman F"h· 
reri, henı tar:rruzun mahi~· tini, 
hem de gayesini i~:ıret etn1 i~t ; r. 
Taarruzun mahİ) eti, yegiinc ordu 
denebilttek Timoçenko ordu -unu 
•imha• edecek vasıfta bir taarruz 
olmasıdır. Yani son \·c k af i ta • 

(D<V&IW 3 ün(,ü !'ah•frd,) 

Rosto/ ve Stalingrad istikamet
lerindeki taarruzun hedefi? 

(Yazan: EMEKLi llURll.AY SUBAY) 
Doğu cepbesinln Cenup b6Iceırind• 

Almanlar, Harltof ,chriru aldılar. • 
Daba Cenupta, bütün Rus cephcsin.ln 
IOI cenalılnı ~I eden Rostof ıe\• 
riniıı önüne vardılar. Bu şehrin el• 
düşmesl bekleniyor. Rwlann W.... 
auu Almanlara kaptırması u muh
temeldir. Bu ~hlr OOşında Moskon 
etrafında olduğu fibl bUyük bir mu·· 
tavemet göstermeleri kap eder Ros
tot, Haz1lr Denlzlne dotru Dolu ı.tl-

(Denmı 3 tıııeü Sablt...te) 

'""'---""-

ı ..... ,,,,,.,~ 

Japon mebus:_) ~\l,.u 
larının fevka
lade içtimaı 

Başvekil ve Hariciye 
Nazırı mühim beya• 
natta bulunacak~ar 
Tokıyo 26 (A.A.l - D. N. B : Do. 

mei ajansının iyi tıa<ber dan mah. 
fillerden Gğrenıdiğine göre, meb
usların önümüzdeki fevkaliıde 
toplantısında Başvekil Toja J a • 
ponyanın içinde bulundaığu va. 
Liyet hakkında açık izahatta bu. 
l'Ulla.caktır. ~r tar~ Hari. 
ciye Nazın da Japonya ve Ame. 
rika görüşıni!leri durumu hak • 
kında izahat verecek ve Japon • 
yanın içinde bulunduğu vazryet 
dolayısile mi1ll birl:i.ğin Mm.unu. 
na işaret edecektir. 

ÇERÇEVE 

• BiT Rus ormantnda yol ıaçan 
Alf114n neferleri 

Benes' e göre, 
Nazi Partisi 

çökmek Üzere 
Londra, 211 (A..A.) - (B.B.C.) 

Çekoslovakya Devlet Reisi B. Be· 
Des diiD rece vatandaşlarına hi

IDen.ml 1 ılııcü Sahifede) 

Bu da taşla 
ClbıUde '!lsküplü caddesinde otu• 

nın Sultanın 12 ;<ışında Salim odın· 
clül ı;ocuğunu Hayaarda oturan Hafi
ze başın<lan tqla yaralamış suçlu ya
lı:alarunıştır. 

Deve ve Pire 
~ Bir deve cördüm. 

Hörgücünde (YaLlk oldu Sü
leyman Efendiye meselesi) ya. 
zılıydı. 

Sordum! 
- Ne bu yahu? 
Dediler: 
- Bu, hakikatte bir piredlr. 

Yedirdiler, içirdiler, deve oldu! 
Bir pire gördüm. 
Kondutu yatak çarşafının 

üstiinde (Ne oldu ahlakımıza 
davası) yazılıydı. 

Sordum: 
- Ne bu yahu? ~ 
Dediler: 
- Bu, hakikatte bir devedir. 

Yedirmediler, içirmcdiler, pire 
oldu! 

Faru siyaset meselesi deve, 
dıedl ceıalı'd dava&1 •ire." Su 

NECİP FAZIL KlSAKÜR•K 

veya benzin işi deve, ruh veya 
iman hadisesi pire ... Karrrnzla 
torik ihtiyacı deve, ni1amla u
ırul urureti pire ... Tünel kayı· 
§ı deve, müşbet bilgiler kıışoi:ı 
pire ... Laf deve, okıl pire ... De. 
dikodu deve, müzakere pire," 
Münakaşa deve, hakikat pire," 
Gözbağr:lık dew, ilim pire ... 
Açıkgözlük deve, li~·af;at p're .. , 
Heykel den, eser pire ... Heze_ 
yan deve, şiir pire ... 

(Allah ömürler versin den· 
°dim!) develerin devesi, (Al_ 
lah akıllar versin efendim:) pi_ 
relerin pire~i. .. 

Dc.Yclerin ahırına \'C ııirele· 
rin kutu!'iuna bir ıröı attnn, 

Ne görsenı iyi? 
Develeri cüceler, pireleri de 

devler bftliyordıı, • 
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HALK FiLOZOFU 

ÇOCUK 

Siz, Ankar:ı radyosunda roa. 
rifet bter misiniz?. Çok, tü
n1en tüınen.. 
Kırk yıllık çocuk saatini, 

çocuk klübü yaptılar. Gcçeıı 

akşam çocuklarla beraber, dişi 
lırnagıma takarak, çocuk klii
bünün o şamatasına tahammül 
ettiın. 

Galiba , çocuk klübünü ter. 
tip edenler, ne çocuğun, ne de 
dilin farkındalar. 

Çocuk klübii .. atinde IH e. 
deıı insanlar, ç0<:uklarut anla. 
mı) acağı, beşlanınıyacaiı. gül.. 
miyeceği herşeyden babsedi
;torlar. Bahsetme<likleri tek 
şey: 

Çocuk rubu ve ~debiyatı! 
Bu çocuk klübü saatini kim 

tertip eder, o lafları kim ya. 
zar, kin1 okur, bilmiyorum. Fa.. 

' AOİSELER 
KAAŞISINDA 

SON TELGRAF 

FAZLA ŞEKER 

YİYİNCE 

- -
Bayram günlerinde fazla şeker 

yenıeuin zırarlaruu anlatan bir 
doktor, 'u tavsiyede bulunu7or. 
du: 

- Bol bol '"rbet ve şurup içi
ııiz. 

Bir arkııdRş: 
- Peki, dedi, şerbet ve şurup 

şekerden yapılmıyor mu?. 
Cevap verdik: 
- Hayır.. decü, doktor, fstaa. 

bul şerbetlerinde.ıı bahsecli7or. 

SiNEMA 

SEANSLAR! 

Bir J'İvayete göreı, sinemalar 
gündilıleri çalışmıyacalı:, yani, 
gündü• seansları kaldırılacak.. 

Sinema deliıi gençler, bilmem 
bu haber karşısında ne derler?. 
Bizim Osman Cemale sorduk. 
Şöyle dedi; 

- Sinemaya gidenler ekseriya 
zaten ııozü kararmış iosanlardız. 
Gece ve gündü o kadar mühim 
bir fark teşkil etmez. 

HA:\lLET 

PİYESi 

Hamlet piyesi etra(ında kıya. 

meller kopuyor. Bi'l..im de kani 
bıılundu~lll nokta artık şu. 
du<: Hamlet pi7esinin tercümesi 
iyi degildir. tistadınuz Fazıl şöy· 
le yazıyor: 

Hoınleti anlamak için tek ve 
iptiJai t-art İngilizce bilmeldir. 

Bu yazıyı okuyan Osman Ce. 
mal: 

• Bereket ver.in, dedi, Necip Fa. 
zıl İngilizceyi ı.u gibi bilir.• 

iKL"ci 

DEF.A l\11?. 

Geçen gün, bizim Haliüı: Ce
malin uzunco bir röportajını dl. 
•en operatörler: 
•- Yahu, demişler, biz, bu ya. 

zıyı thıha evvel de "lir kere diz· 
dik .. evvelce çıkmış ol'llasın? •• 

Bunu duyan Halllk Cemal: 
•- Hayır, demiş, grçcn seferki 

müsveddesi idi, bu sefer temize 
çektim. Ben operatörleri hususi 
daktilo oloralı: kullanırım..• 

AHMET RAUF 

KLÜBÜ 
lt.EŞAT FEYZi 

kat, 40 yıl evvelki Osmanlıca 

ve bir halayık dilile tertip edi
len çocuk saati karşısında, in. 
sanın, elini şakağına koyup de
rin derin düşünmemesi müm~ 
kün d<>ğil.. 

Zavallı çocnk. 
Radyo başındaki çocuklar, 

çocuk klübü saati kapandık.. 

tan sonra, şöyle sorarorlar: 
- Ne dedi? •• Ne sö~ ledi?. 
Eğer, bnnu bibek, kavruak, 

çocuğu tatmin için anlataca. 
ğız, çocuğua tecessüsünü eide
recqiz. 

Fakat, ne mümkün?. 
Dikkat: 
Çocuğu eğlendirirken çocuk. 

laşmıyalmı.. çocukla konuşur. 
ken daha çok büyümemiz la
zımdır. 

Bir kız garip bir 
şekilde ortadan 

kayboldu! 

Leman evinin önun
de oynuyordu fakat •• 

Leman isminde 6 yaşında bit 
k=ağlz Sultana1ımeddt!"lti evinia 
kayısı önünde oynarken garip bir 
şekil<:k! ortadan ka)'ibolmw;tur. 

Leman 'burulan lbeş gün evvel 
annesı Bayan Mül"Şide ile bera • 
be<- şehrim.ize gelmi,ı ı"!! Sultan~ 
me!tt!"ki e>vlerine gitmiştir. Kız • 
cağız ertesi gün annesi ışle meş. 
gol olorlııen sokağa çıkmış. ke .. 
di kendini!' oyun czynamağa 'blJ1 • 
lamıştır. 

Annesi bir aralık kızım sesle. 
ni.p çağırmışsa da cevap alama • 
mı..,.tır. 

Kadıncağız hemen etra.fı ara • 
truş, lakin Lemaru bulmak kalbi! 
olamamıştır! .. 

Polis de araştırmalar yapma'k • 
tad ı r. 

İşçilere taksit-
1 e ucuz eşya 

veriliyor 
İşçilerin terfıhl ı;I ile m•-şırul olmalı: 

üzere sureti mahsusada şehrimize 
gooderil~ olan İktısaı VekAlett İl 
Da ire$ l Reisi B. Enis Behiç dün ınuh
t.elif fabrikalarda n1üşavirlerle birllk.te 
tetldklerde bulunmuştur. Buradan 
Gemlik ve Bursaya. gidecektir. 

Hayat pahaWığı ıuaiı;el şartlarını 

ağırlaştımııı olduğundan Yok.Alet; is
çi ücretlerinin imkdn nisbeti.nde yük
seltilmesini evvelemirde nazarı dik
katte tutmakla beraber bu kabll va
tandaşlara kredi ile, ta.kis tle- ucuz e:ı
ya te\·zi olunmas ını, maliyet ilaline sa
bun, yağ, fasulye, nohut, mercimek, 
pirinç vesaire gibi gıda maddeleri d.3-
4'tı.lmasnı kararlaştırmıştır. İşe Sümer 
Bank fabrikalannd:ın başlanılarak 

milll fabrikalarımz diğer 'J.br .!<a ve 
i mal.:'.ıthanelere nünıune alac~kla n.iLr. 

Samih Türkdoğan'ın 
cenazesi kaldırıldı 
Dun ve-fatını teessurle yazdtğlmı.z 

İstanbul Beledi7esi Teftiş Heyeti Mü
dür() Samih Türkdoilanın cenaz .. ı 
bugün saat il de Maçkapal<l>lan kal· 
dırılmı.ş, Fatih camilne getirllerc-k na
mazı kılınd.ıkt1n :sonra Edimekapı
da Şetı : Ulkteki makbenıo1ne defno
lunmuştur. Cenaze mtta.siminde Vl-
1.iyet ve Belediye crk~nı, merhumu 
tanıyan bi:- çok zevat bulunmuştur. 

r Sürü Ç;~g,;akları 
Yazan: CAHİT GÇlJK 

rüz.ga rı )·le sallanıyorlar. Dalların ar
dlndJ\cl ma\·i gök parçası her an biraz; 
d•ha Ilı yu!ıı;ıyor Kısa bir zaman 
tonı-a, daltarln siyah slliletleri çizilen 
~öi:. parr;;:ı.s1 tatlı blr mavi yakut ren
g ı ald; . . l\ğac;ların ~üklı keik.In beyaz
h.ii ta blr karla örlil lü. 

G&zlerfm hep dışarda, kulaklarım. 
ıu:rlan e.."'<'cek ywııuşak bir ayak se
sıru bekliyor 

,·ava, yavaş çöken karanlık , ilkön
ce Jallann siyah i"ilü.etlerini yuttu. 
Sonra mavi yakut rengi gök. pa:çası 
kayboldu. Ortalığ: a,}e!taf bir karaltı 
ir..dL Yalnız topraıı. örten kar, karan
lıkla alay eden , bir kahkaha gibi ay- 1 

d ınh r>. göri.ınüyor . Karanlık koyulaş~ 
tuu;a onun ren&i açılıyor. 

Bckledlgün ayak se,,leri, ıı.aıa kar
lar1 ezerek yakla~Hyo r. Ve iç:rne 1 
şuµ.ıele: r, kurun t.tı l:ır, kışı n tipili gün
lerinde t>v i miz ı saran aç kurt sürüleri 
i 'bi. ulumalarlıı hucum ediyor. Re- 1 
ce~. ~clıre mm~U. • Zorb3.h:ı.n> ın e.. ı 
tek~c :nCek.ı vsede- bek. i " -

1
• >r •

dan tı:-çen büyllk. otobu.lle şel:ıre &i-

dip, bizimkileri ziyaretten sonra alıf 
ver~ yapıp döneeektı. Fak.at Mit 
ıönıuüdtrde 7ok. '.Kalbiııı vüçµdı,una 
büyük ı stıraplar vererek, göbrsümde 
çırpınıyor. Recep nereden kaldı? 

$ !maiden esen ve gittikçe şiddeUe
nen riiıg3.r, blr kar tipisinin gelece
ğini ha ber veriyor. Tipi başl~r, Recep 
yoUarda kalırsa? Vücudumu bir tit .. 
reme kapladı. Kurd. kapının önünde 
beni bekliyor. KüçUk }la.san, ellnde 
sil ahı ile. küçilk köprtınıilzün başında 
Recebin yolunu g&7.1Uyor 
Otıırduğum yenlen kalkarak. sön· 

mek üzere olan ocağa, b ' r kaç meşe 
kü.t i.iğü attım. Kuru kütükler, kısa 
bir zarr:an sonra yum~a.k k.ırnu.zı a ... 
levlerle parladL. A~ kcr.::ı. rındakl 
çaydanlığa çay deıul iyerek üzerin.l 
örtlü rr..., Recep, soğuktan ıelecek. Sı

cak blr çay ıifa verir. 
Ondan aynldıltm zamanlar ~ya. 

Um birdenbire bUtün mlnasını kay
bediyor, ruhumu ~ıkhyan sesler sö
nüyor, karanlıklar içlnde kalıyorum. 
Bu küçük yuv•da ;ı;ylardanlıer~, hiç 

eM!l:m11 rMAHKEMELERDE"'j' ı Tmn: "1 i Askerle-
~ıı~ı ;Jl!JiJ- L HCsntN Brecrr 1 

Sab glal lf yapmak fe kl_Şllk 
dolr• mudur?. Ya girişme bu işe .. Ya dayan hedıye 

Sah sallanır, yoia çıkılmaz, !;e baş- tabancayı alnının ortasır"ia •' 
larunaz~ derler. Bu ~ö~ evvele<: ehem.. • 4'. 

Alınacak yeni bedi· 
yelerin nev'i tesbit 

edildi 

n1iy~t vermez, al.d '.l" ış etm~zdim. Fa
b.•t, gçenlerde ba)!Jndan b ır hid.ise 
eeçti ve Salının aallandı.ııı.ııa bir kere 
Ca b <ı i.,,a_ndım. Arı t~ günü idi. Ertıest 
&i.i.n Bayram .• Allah. r1e verdiyse, eve 
~Ckt;r , öteberi, çocuklar.o, papuç vesa ... 
it c •ln18k ilzere çar,11ya çıkt.un . 

Evden çıkarlton, ...,{..kam cariyeniz 
bana su lhtıırt 7apmışu: 

- Diln bunları al.ıa~dın daha Jyl idi. 
ü ugün Eah ... A.lQ Yfıis etmek hiç iyi 
deıildir. 

Güldüm! 
- Zarar yok, decHrn .. Buıün Salı .• 

Fakat, daha evvel buıun arife.. Arife 
alış verit ıünudür. lyldır. 

Uz&tmJ.1'alım. Matbaadan Nuruosma.. 
niy«ye dolru yola dtizüldWc- Kapalıçar 

ştya ı;i:"dik, töyle h'm ucw:, h.em sat
~am ole.beri satan dW.in arcyoruz. 

F!lvaki, garip butacaksınız: Hint t:u .. 
ma~ı arar gibi bir şey .. Hem ucuz, hem 
.,4Jam ol.acak .. Nered• bu bolluk?. Sa
atıcn:e dolaitıktan soDJ"a, bil. dilkkin
dan biıım küçük ogLıl!h bir papuç llL- ! 
tın almak kararını ,_.·erdim. Di.tkkan sa .. 
hıbi, bil.tün düklrln s'"tıipleri gibi. ma
lını ınethed.iyordu: 

- DayanıklıdLl', ba.yJm.. Çocuk gi.
yecek, yine eskimiyettk, lc:üçUk kar
tle5 l giyecek, o da esk ;temi1ecek, bes
leme kız giyecek. .. 

- iunma da yaı;ıııo be bırader, de
dim. Kurban ıı.,.ramını bulsun, ba$& 
bır ~,. i$1ıeınem .• 

Beı D~itt. bir yukuı, çelcif< çeıu.e 
p&zarl:Jı:tan sonra, papucu aldılt. Ben 
d!ikkh-dan çılı:arlı:.en, kunduracı fÖJ'• 
le ~öyli\yordu: 

- Senna)"Mlııe vemı.elı: ı.tedlm. Ol
madı. İki lira. zararım var. Paza.rl&lı: 
ettiniz. Halbuki pazaılııı:. beolıo ldetlm 
delildir. Sonra da 1>3zaı;ıj!ın ya.salç ol
duğunu bHJyorsunuz, .F~kat.. sırf ıüz,el 
hatınnız için ,,,nihn. Başku• olsa7dı, 
venuezdlm. Ne ile .. Güle ılile gi7slıı,. 

O okşam eve reldlnı. Bizlıt; otlan 
papucu çok beıienmlill Evirdi, çevir
di. KO)•a01Jk yer bulamadı. Gece ya. 
tar4en. k.aryolallQ.ln başı ocuna kema
li itina ile yerleştirdi. Yere biD gaze.. 
le kAl)ıdı .ennifti. Üzerine P'lPtıeu 
ko~tu. Ertesi sabah giyeceld.i.. 
Uzatmıyalım. Erta.I gün, 7an~ Ba7-

ram sabahı oldu. Oıtlan erkenden u-
7anmışlı. Bir de ne ıôreTim. ağlıya 
ailıya yanıma ııeldi. Mejer, va~t 
ve manzara iU 1nıiş! . 

Gece, papucon yanındaki komodin 
üzerinden sürahi ctevrllmlş. Bunu de
\'lren kedi .. Sürablııln içindelı:I b!ltün 
sular yere dölı:.ülm\ll.. Yerdeki gazete 
kflğıdı suları içmiş, wsılı:iam olmUlo 
Bundan sonra da. ayakkabtwn tabanı 
suları içmiye b<ıilamış .. Sa.baha kadar,. 
bir sün.hl su içen n.ya\ckabt. k endh:U 
kOJ"Uvermlş, bırakmı:ı .. Sonra. taban, 
kö~-eıe değil, muta.vva imi~ . . l\fukav
vanın, su içinde ne bal alacağını dil
~ünUn ... 

Ben. Kurban Bayramına razı iken_ 
dukldncL, bir kaç yıl için aaraoU ver· 
rr.iftL 

Sonra, gidip o kunduractyı &örmeyi 
lüzumsuz addetl.i.m. Belki bana çıkışa
cak:! .. 

_ Aklını baiına toplasoydın da, 
ven! iğlm garantiye 1naıuna.9a7dın, dl
,..ecekti. 

R. SABiT 

Liman idaresi memur almak 
İçin imtihan açtı 

İstanbul Liman Reisl:iğındeki 
mtinhal memuriy>etl<ore lise ve 
Orta mekt<?p mezunları arasın -
dan memurlar alınmak üzere 
bir imti!han açılmıştır. 

İmtilian 14 tl'Şri.nisani cuma 
günü saat 14 de i<:ra oluna<:aktır. 

Tren memurları için erıler 
yaptırılacak 

Devlet Dcmiryolları İdaresi bü.. 
yük istasyonlarda memur ve m üs. 
tahdemleri için modem evler yap. 
tıımağı kararlaştırmıştır. Bu in€. 

yonda Adanada 6, Yen~ede, Ulu. 
kışla, Toprakkalede 4 er, İsken.. 
derunda 1 r,emur evi inşa olun. 
ınasına h<?men b~lanılacaktır. 

bir hususta aksamıyan, bir ömür ıe
çlriyoruz. Tıplu. bir dişi arslanla, bir 
erkek aralanın btrıe,meslne benz.lyen 
rn!ı tlak biı- sevgi ile biribirimize bai
hyız. Eş olmanın, ve beraberllğlmi.ılıı 
akıcı .seli Içınde yaşıyoruz. 

Tekrar pencert-nin önüne döndüm. 
Dı.şnrda kar beiil&dı . Küçuk, yumu
ıak. beyaz kanatlar camlara. çarpa
rak eriyor. Recep, h51ı1 yok. Recebin 
ayak aesled ni dU]nlBk tein, bU.tün ıu· 
urum kulaklarıma topl3ndı. 

Gözlerimde yaşlar, göğsümde car• 
pıntı ile bu bekleyiş. kim bilir ne kt.· 
dar sürdü. Nihayet karlarda, Recebin 
ayakla""rının seslerini duyarak yerim .. 
den 1'ırladım . Kapı açıld.L Recep sır
tındak i kurt postu kocuğu, kabarık 

~!..ı rı, ytizü k3r lçinde, kapı.dan içe
ri gird.J. Beni yanaklarım ya~1arla ıs
lak eörünce, gözlerinin pırıltısı söne-. 
rek göğsUne basarken: 

- Meraklandın değil mi? Çok geç 
kaldım f•kat aksi işte otobüsün !Asli· 
ği patladı. Yolda çok kaldık ... Yokuş
ları nasıl ko;arak tırmandım bilsen ... 

Uğultu"loria dolu kulaklanma ses 
çok uzakl:ırdan geliyordu. Yavaş ya
vaş, onun varlığından taş.an ateşe, 

vücudum ısınarak, Ulremesl dindi. 
Kendimi üzuntüleriml unutarak, beni 
&öğ::;ünde sıkan Recepten ayrıldım. 
G~!er:m! güıel, sev~li 7üztinde do-
1.i.~lllarak: 

- ~olsun be Fettah! Sana yakışır 
ınıydı bu?. Sen efendiden iş gtlç sahibi 
adamsın. Gece yartları. fitil gibi sar
hoş, el.ilcmin kapısına dayanıp reza
let çıltam1ak! .. Bu, kullıanbeylerlnin, 
tulumbacıların işi ... Vallahi duyduğum 
zaman i.ı:ıanmadun . Seni bu kadar za
mandır yakından tanırım .• Böyle bir 
halini görmedim.. Ne yalan söyliye
y im?. İnanamadım doğru.su .. Amma.. •• 

Bir polisin yanında, Adliye korido

runda bir kanapede oturan palab17ık
lı, iri yarı adam elini uzatarak itiraz: 
etti. ve muhatabının sözünü ~ti: 

- Dur bire ortak! Dur da, biraz da 
beo anlalıırtlıra;rını. Bili7orsun, blr 
soysuzun kızına nişanlandım. N~ 

masrafı yaptık iki yüz lira ... Verdik üç 
yüz lira da soysuzun giyimi.ne, kuşa
mına .. Etti her J'ÜZ. •. Götürd(lk hedi
yeler .. Tuttu onlar da hiç yoksa yüz 
lira .• Ser. say .. Altı yüz. Sonram efen
dim, ailece ~eler .. EiJeoceler_ yaz ı 
elli de o, )"t!di yil< elli ... yine ald.ı.lar 
üç yüz lira kwnuıın çeyizi, çallna.ğı. dJ. 

ye .. Bin elli. Sen de ona. yuvarlak he
sap bin ... Baktılar ben dayanıyorum 
nik.ih için. Koparamıyacaklar artık bir 
ll"Y·· Çevirdiler dirseği .. Vazıeçti!er 
km vermekten. KAtirin kızı da fettan. 
Kaplırdılı: blr kere Cönlümüzil. Vur
duk bu sefer iJI a!Qamcılıga. ... Geçen 

ciln bir heınşeluV~ içerken. anlattım 
derdimi, dedi: 

- O kızı senden evvel iki ki§lye nı. 
f&llladılar. Heriflerin paralarını yedi

ler. Sonra ~ermediler kızı. Onue aı.. 
ıa.ı vardı. Once de ona ö7le yaptılar. 
Yedi sekiz kişi,.., n!şanladllar. Parala· 
rını yedllı:ten ._ dirsek çevirdi. 

ler. En .oonunda, fİmdiki kocası Arife 
de yaptılar bu lşl Arif çeldi blr ak· 
pm lclfayı.. Da,.andı kapcya.. El.inde 
tabanca ... Balı:tılar bu ıeferki bel41L. 

Kırıp ~anp verdller kızı . . . 
Gönül bu ... Ben de yanıp tutuşuyo

rum. Düşündüm, taşındım . Kurup ku
rup içtim. Karar verdim ben de yapa. 
yım Ari! gibi. .. Dün ıeee pı; :lattım bir 
kaç duble. Vardı zaten belimde bir 
Nagant.. Çıktım gece .. Gitt"'1 çaldım 
kapıyL. Açtı babası.. Gösterdim taban· 
cayı... dedim: 

- Vermezsen. kızı.. Temiz:erim he
pinizi... Bağırdı moruk.. Geldi belı:çl. 
Yakaladı beni.. İşte bu hepsinin boılt· 
sai ke!Amı ... Yaptık bir cahillik. 

- Her ~man herif adama kııllu 
verme<. Bazı da böyle poUse verir iıte. 
Enlıti sonwıu hesaplamadan neye 7ap. 
im bubi?. 

Orada duran ba~a birisi söze k.a
rlŞtı: 

- Daha deın<>lı:. kwn miadı gelm&
mi~. Vakti gelse verirlerdi elbette ... 

Kahraman askerlerimize kışlık 
hediye hazırlanması için yardım 
seven bayanlar cemyieti gıbi Kı.. 
zılay Cceıniyeti.nce de eııaslı faa.. 
li~te geçilm~tıir. 

Bu yıl halkımızdan kabul olu
nacak yeni hediyelik eşyaların 
nevi ve cinsi-eri şu suretle teılblt 
olunmuştur: 

Pamuklu hırkil, don, gıömlek, 
QOrap, yün kuııak. yün 1!'ldiwn, 
kazak ve yün ba:şhk. 

>Hediyelik eşyalar Kızılay Ce.. 
miyeti şııbelerile Ha?!revlerinde 
ka'bul olunacaktır. Kız San'at Ens. 
titülerinde w Akşam Kız San'at 
mekteplerinde de kızlarımu as 
kederimize yün melıbusat örmeğe 
hazırlanmaktadırlar. 

ahkemenin kapısı açıldı. Celep 
Fettah ve nioanlısmm babası toroaeı 
Gani girdiler ve yan yana dunlular. 
Gani. Fettahııı cete tabancayla evi.ne 
taarruz ettiğini sö7ledi. Fettah ta, dı· ! 
şarıd& orta&ıoa anlattıklarıııl kemali j 
saffet ve sam.imiyetie mahkeme dı a,... 
nen anlattı. Mahk.Mıe, gece siJ.ihla eve y j) J • 
taarruz ettiği ltirafiyle de sabit olan onan ş ep en 
Fettahın tevkltlne, şahltlerin çağrllma-
sı ve bazL noktaların ta.hkLki için ~u
ha.k:emenin ÜC &ün sonra7a btra.kıJ.ma... 
sına karar verdi. 

Fettah, mahkemeden cık:Wctan aon
ra, kapının anUnde tevkil müzekket1e
sinin kesilmesW bek~rken ortatına, 

-Ah di70rdu: Bu kafa; bu eıek b· 
fa .. Ya girişme bu işe .. Ya çektin ta .. 
b:uı01J7ı, dayan alııınm ortasına .. Ba
ri 7&tarsan da pnınla, se<efinle yat. 

Vali biçare Fettah! Böyle 
1"181• bir ~ için elini kana 
mak: değer mi?. 

Kızılayın yardımlan• 
nı nakil için limanı

mıza geliyorlar 

Üsküdar ceza evinde yeni bir 
vak'a çıktı; bir mahkum, diğer 
bir mahkumu ağırca yaraladı 

Kızılayın Yunanistana gön 
öermekt<o olduğ:.ı gıda maddderi 
ile yardım malzemesinin nal<lo • 
lunmas.ına Yunan vapurlarının 
da iştirak etmeleri suretile nak. 
liyatın tesri olunması kararlaş • 
tırılrmştır. Bu.gün V1!'ya yarın bir 
kaç Yunan şilebi bu maksatla li.. 
manımıza gele.:ektir. 

&fJÇfJK BABEBJ,p 

ViLA YET V• BELEDiYE: 

Üsküdar Cezaevindeki firıı.r ha. 
diselerinden başka bir de yarala· 
ma vak'ası olmuştur. 22 seneye 
mahl.ilın Hlınit ile kahll'e <X:ağıru 
işli>lmek: yüzünden 8 seneye malı.. 
lcı'.ım Kamil arasında dün kavga 
çıkmıştır. Kavga kızı.şmış, Kamil 
gizli surette tedarik ettiği sustalı 
çakı ile Hamldin üzerine hücum 
ederek kalçasından yaralamıştır. 
Hamit hastaneye kaldırılmış, 

Mü<!deiumumilik hadiseye el koy
mı.ıııtur. 

BEBEKTE BULUNAN CESET 
Bebekte Kırmızı yalı önünde 

55 yaşlarında gayrimüslim bir 
şahsa ait bir ceset bulunmuştur. 

İslonbul mekteplertnden bazılarında 
şubeler açılacakmış. Gazeteler böyle 
yaı.ı.:ror. Bu 711, ba~l sebepler dolayı
:s :7te, İstanbulda yoeniden lise ve orta 
mekı.tp açılmadı. Olabilir. Falı:.at, 
mekteplerde denhane mevcutlarını hiç 
sorm~yın .. 

Yeni ~ube açmak, vaziyeti bir dere
ceye .kadar ı.ilah eder. Tahsil çağında.
ki çocukların sayıst gittikçe artmak
tadır. Herhalde. alakadarlar, bu va
ziyeti doha yakından ıorüyor ve bill
y ·jrlar. 

Fazla kalab:ılılı:. olan mekteplerde 
iiç beş şube açmak, bugünk.U izdibam.J. 
önliyecek, dershaneleri, makul değl.J.sıe 
bıle, idaresi mümkün bir iı.ale soka. 
cııl<:t.r. 

BURHAN CEVAT 

- Kim bilir ne kadar üşüdtin Re
cep? 

Ded im. Ocağın kı.ıı1 ı,ıılı:..lart yüzün .. 
d~ tutuijuyordlL Muntazam, beyaz cllş .. 
terini gtmtererek güldü, kısaca 

- İçi yana üşür mil hic? 
Dedi. Ona elimle di.lrli!im sırt çan

ta"tnLn kayışlaruıı omuzlanndan sı
yırarak kocuğunu aldım. A.yaıiındak.i 
altlarL çi\·Hi, dağ kunduralannı, toz
luklarını tıkara~j ocatın önündeki 
ayı Lıc>0iunun iısl!lrie olurdu. 

Demlikte bekliyen çaydan bir fln
cana boşaltarak ona uz.attım. Yanı.na 
80kuldum. 
Yüıtincie alevll'l" ti!re$1•ordu . Sel 

kolile,.. teni koltufunun altına çekti. 
Baş ı:ı . ona doıiru kalklk; gözleri ben
de ldı. 

- BU.sen bÜgün neler oldu? .. 
- Neler Recep? .. 
O, ko!untm altındaki omuzlarunı 

nkmb.ktL devam ederek:, çay içerken; 
küçük, mahrem bir sesle annemle ba.
b5mt ziyarete gittiğini, onların gös
terdlııı muhabbeti, ı;efldı.ti, ve duydu
ğu büyük heyecanı anlattıktan son
ra ; yarı mahcup UAve etti: 

- Baban, hiç aklımıza gelrrri.yen 
bir ~ey i blzc hatırıath. 
Bwıun ne olabilecetini düşünürken 

o. gülerek, yavaşça kulağıma fısıldadi: 
- Nildh!. 

(Arkası Var) 

Yüzünde yara ve beıeler var. 
dır. Sarhoşken rıhtımdan denize 
dii§er<ok boğulduğu sanılmakta
dır. 

APARTIMANDAN DUŞEREK 
ÖLDÜ 

Taksimde Nil aparlımanının 
üst katında çalışan boyacı Pi!t. 
ro, asansör boşluğuna düşerek 
ölmUştür. 

Yeni Üç büyük elektrik 
merkezi yapılıyor 

Elektrik İdaresi mıılıawile 
merkez:lerini peyderpey y<onile; • 
tinneğe karar vermiştir. 

İlk partide Biiyükde,-e, Aksaray 
ve Kadiköyünde Bahariyede 15 
hin lira saııfile yeni 3 büyük mu. 
ilıa:ı-'Vele mermi iruıa olunacaktır ) 

inşaata önümüz;deki ay içinde 
!başlanacaktır. 
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* Yarın resmi daireler açıla.ca.ıc, 
ancak Cumhuriyet Bayranu rnUnase
betlyle Salı ııünü 'öğleden &0nra ka
pa.nacak ayın 31 ine kadar devam e
decektir. Malazalar 28 ve 30 günled 
kapatmak mecburiyetinde değlldlr
ler. 

+ Memurların aylı.klan yarın ve
rilecek.tir, 
+ Validebıı.ğı Sana!oryoı:nunun ıe

ni~Ietllmesi kararlaştırılmıştır. 

MÜTEFERRiK: 

+ zmir llmanının yen.idea ın,as.ı 

progr•mlanmııtır. Bu iı yı>Jcında ta· 
hakkuk ettirlleeektir. * Naz!lliden Bursa7a geçerelı: tet
lrıkler yapan Sümer Bank Umum JllQ. 
dürü Blirhan Zihninin riyasetindeki 
bey et bugünlerde ıe!ırinılze gelecek
tir. 
+ Bakkallarda gaz sıkıntısı b•ııla· 

mışttr. Petrol tevziatının daha mun
t».am s•kllde 7apı1m .. ı d(lş(lnUimelı:
tedir. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Ben - Peki şimdi keseyim!. 
O - Fakat, ayak parmağından 

çok kan akıyor. 
Ben - Ehemmiyeti yok. 
O - Kan durmazsa çok fona. 
Ben - Şimdi Hisarda, yahut 

tıa Bebekte bir eczaneye gider 
sardırırnn. 

O - iyi amma, oraya gidlnci· 
ye kadar?. 

Ben - Herhalde Bldürrrtez. 
O - Amma elinin parmai'(ın. 

dan da akacak. 
Ben - Aksın. 
O - İlkönce ayağırufaki kanı 

keselim. Sonra, elindeki parmağı 
kesersin. 

Ben - Ehemmiyeti yok. Nasıl 
olsa olur. 

Ve çakıya davrandım. Körü kö. 
rüııe bir itaatim vardı. Pek ciddi 
olarak ve hiçbir gayrilabit hisse 
kapılmadan parmağmu kesmiye 
hazırlanıyordum. 

O - Dur .. dur!.. 
Dedi d<o ancak o gün bu emrine 

yine itaat olsun .. d;ye durdum. 
Fakat, dur derken, 

- inandım Cevat. Beni seviyor· 
sun, benim için her türlü feda. 
karlığı yapabilirsin. Eli™' kıya. 
madım, dedi. 

- Kes .. 
Dediği parmağımı ağz:na gö

türdü, öptü. Sonra, bana: 
- Şimdi sen söyle, benim sev. 

ginw güveniyor musun?. 
Diye sordu ve .. ilave etti: 
- Sen de söyle .ıe istiyoıw.a 

yapayım? 

Ben, hiç düşünmeden cevap 
verdun: 

- Sana inanıyorum. 
Ve .. sözlerinl€ ekledim: 
- Senden yalnız beni .>evme. 

ni, çok sevmeni iı.<";orwn. Ne 
bir denemeye. Ne b<.~ka herhan· 
gi bir dileğe ihtiyaç yo.k. 

Gözlerini gözlerim.n içine dike. 
rek ve bütün iradesini gönlüm. 
de katıltarak: 

- Seni ~k sevdiğime inanabi· 
µ.sin. Sen .benim için her vakit 
en biiyük samimiyetle söyledi.. 
ğim gibi, ilk ve snn Aşıksın. Aşkı 
senin bakışlarında, sevdayı senin 
dudaklarında, sevgiyi senin gön. 
lünün enginliğinde tanıdım. Bu 
sözlerim sana olan bağlıhğıırun 
en kat'i ifadesidir. 

Yürüdük, yürüdük, fulya tarla
sından aışar1ya çıktık. Çalılar a • . 
rasında uzanan bir yol içinde 
idile. 

- Biraz sonra, öyle bir sahne 
ile karşılaşacaksın ki, bana acı. 
yacaksın, benim için ağlıyacak
sın ... 

Dedi, sözJ.-erinde doğrudan doğ. 
ruya ruha işliyen, ı.ztıraplı bir ifa. 
de vardı. 

- Yavrum; çok üzdün beni 
Söyle artrk. Ne var? dedim. O 
yine bu sualime doğrudan doğru· 
ya cevap vermeden bir başka şey 
sordu: 

- Sen h iç poltt eline düştün 
.. ' mu. 
- Ha,yır. 

·-· 

Afrika 1aare•4 
arlleıtad8•' 

ı sV 
Yazan: Ali Keısı• ,i 

afili • İik hitalbı hangi ıar erai 
cağı mulhariplerce eıı 111 pııe . 
bır mesele oldugıına. ~13,,ı 
Atvrupa harbi zarurı ;J;,teııb": 
ri:kaya da sirayet ~t~ IJl 

1 
sual vakit va.kit bU) ııırıl 
yet almıştır. A.frik_ad:ır.,ııır 
yeni~n başlaması ilı iillıerd1 
ya mat.'buatmıca ŞU trilıl'ı~\ 
rar ~ önü ne ge ıll'rı''ıı 1 
Her yerde siyasi ın ııı'lı.ı~ 
ıtıareklıtın ari.fesinde ,...,~ 
yilrüle(:ek, askeri lfl~:n ~ 
muhariplerin nerele trıııl 
!erine taarruz edip e ~y# 
rıru düşiiııecekl.er. f<e d' 
liyet sahasında. ne •oti11~ 
idaresinde hiÇbir m•5 uı'l-' 
mıyanların da uzakt3~11ıcJCr 
ilitlınallerden bııhse .. 01.ııı., 

. tab11 ,. 
haııpte görühnes.~ ·ek31i•~ 
lerdendir. ÇünkU ' 1 ~' . kıf fil 
reyaru karşısında 13. elin 
maz. Zihni yorınak. ~U ~ 
meşhur Frans~ ~8 ~1'11 
dediıği gibi edim•~ ·ti)ll' ~ 
mak. lazımdır. yurıı ~ J 
maller şu veya bul 0 ye~ p 
siinülenler sonrad311 • ...,-ı:r . oı-
uyıgun çıkmanu~· · · (911~~.ot 
ten meseli daha _!IS; ıer. UV. 
olan askerlerle sPV'~nıl' J} 
lede diplomatla;'" a~"i 1 
ni mesel-eye daır htr ~ 
tarda tilrlü farklar 
ı·~ ·ıi' ııı, 

., .. k"" h
0 

····ıte iJJt ı '-.. ırgun u ~,. ııe'' 
kitın1 idare eder• (le bU ilt 
neşııettiği bir yazııl$ 

0
nu jıl 

!ardan bahsederken ş . 
!atıyordu: •1 ,ı/. 

İngiltıerede bu kıoı:' d~~ ı 
cimsizlikler olnı•O:':eııeril' 
Çünkü siyasi ~ . ııs~ 

ti . . d ~e<inı • ~ 
me erırun e.~-. · ~·· t'' 
ticesi gösterıniştır · •ı!' 
Alman J3aşkuınand:~ıı:D,i. 
şartsız qenizalh ~a~i f.· il" 
ederken Vaşingt.o~arısrıl' ,,O 
ful de Berline ıh .~ 

d•"·""~· nuyor, ikazlanna AJl'erı / 
du. Buna rağrnCn 118ıtı' 
Almanya al!eytıi~e ıısds' 1ı 
ettirmek neticesın~ (le f.lJll~ 
o tallıtelbahir harbiJl ...,.,ıJ', 

. e ~ \" 
kumandanlığı Y'11 rıl W'11t 
kakııamıştır. ~en&pıorıı' ?. 
nu o zaman sı"lll . o;ıııt" 

· ın ·•" man generaU<orın k i" 
. al oıara • 

oln;asına ınııs . ıP"v 
tedır. . t~ . ııt 

Buna mukabil t e~~ 
başk t .. 1"" 11:tarek• . ~ a uru lı .,, 
taraf Amerik~".1 11,,.;:.ı~ o zamanki tı;ıgılıZ 11 dlgP 

!'/ Si' il"":.i zın Sir Edvargl' )'O' ~ 
ayet etmiş, ~lukaver~ 
merikalılann alıŞ h,ıel fi 
kün '>lduğu kadar~I>~~, 
meğe çalışmıştır· 1cJJ1 o ,,ıf 
AmiraUeri k.Ull" dd•tlİ 
sun ablukanın Ş' ~-- ııo 
ısliyorlardı. zaınalllı,re~ 
mat Lord Gn!yw . . ~r 
isalbeti ptıe~t· ı:Jı'i'' ~ 

İşi'e geçen h•~::S.ııf ~ 
kım huuiyet~ b~,rı $l 
en !bir barptıe ~ #" .,ır 
olınıısı tahi1 görillıi'~ ~' 
Avrupa haıibini11 111 µı1~' d 
hasını teşkli edetı ,!< o~ 
tının yeni baŞh.fı~er'l' rr 
ı esinde ise İnıgt ı. bit Jı' _,,ı 
şu oluyor ki yerıı wrlil "'(t 
olan bugünkü ııı.O ıs'.111~ oı.I 
'k ··n-r·nde At rı· anın çouc ' eıı ~ if 

kAn mefhumıann~iığ1İ b, OC 
nasile hiikfun sli e0ı·~Jı ~ı 
kullanmak ilct 1 :tıl Jıf' ·~ 
sene bu vakit~r b 5eıı"_:ı1,ı' . t,j }3U rr .~ 
!ar geçirilınlŞ · .. ~iil< 11 rl !'" 
harında daha bU. e .~ ıJ 
O . in sJyas'; v ~ ~ 

nun ıç jtıııııt ~'' 
da :'frik~ ?8re~ ~er S 
n.ceil!te ıraJt ~ .. -- . 

hudÜtısuzdur. ıe'' 
/ıorıl'' 

h• e 
Parti na ıY l&or ı 

b4' ..,.eıeı< ( 
. kOl>ıi° ıı''~ 

Parti n~ır,e bıışlıY ~ 
rinisani gunu )<tir· ~ f,f1 
gün devam ed~şa. 9,ı;ı 1 
saat 15 de K~4.3o da ,,~ı 1 
zar günü saa• • ._y, 0 61 

•-"'111U""' 1 
kaza.smın ı.11•" ,aı . .ı;<" 

·· rll s d•l"" ()rıt e • .,,, ' . . 
'Beykozun kÖY• ,,. ıll'I' 1 yoğlun'\Jn If.S 

4 
de J<ııls',ı 

merkez, saat 1 di~ v• ~ ı<· 
Erenköy ile pe~ ı<urf' .,,,, 

sırı•rı · .,. 
Sarı·yer kazıt nS"''ıcıt 
hiyel<orinia 1"0 
n.a ca ktıı;. 



(Bu yazının metinleri Anaciohı 
Ajansı bültenlerinden alınmışllr) 

'T elhia eden: Muammer Alatııı: 
İngiliz Hariciye Nazın Eden 

dün Mancisterd~ bir nutuk söy. 
İ.erniştir. Eden bu nutkunda de • 
~tir ki: 
•- İran hükumeti daha şimdi. 

den SO\·vet Birliği ve !~illere 
ile ·bir itlı!ak akdi teklifin pren. 
S•p itibarile kabul etmiştir.• 

Eden, y•kı.nda bıt navalide is
t l<rarın teminône geniş mikyasta 
Yardım ~ecelı: olan oir ittnakın 
•ktedildiğıni tıildinney; ümit et. 
1 ~tn: ı tave tlmiştir. 
Şimdi !randa, 1rakta, Sııriyede, 

F'itı,tinde ve Mısırdan geçerek 
&a!'p çölüne ka<Lar inkıtaııız u • 
lanan müttefik bir cepiıe mewut. 
tur Bu cepheye yazın mülema • 

dı"'Cn takviye kıt'.aları ve malze. 
ille gelmişt.ir. Bunlar yalnız İn • 
~·ltereden değil, ıHindistandan, 
lınparatorhJ:ğun diğer kısımların. 
tian ve Ameri.kadan gönderilmiş
tır. 

F'RAN6IZ SIQ.>,fALİSİN'DE HARP 

C!buli'den bildiri.kfiğine göre, 
bög<,J kıt'aları Fransız Somali • 
s tıdoe Adatto'dar. Curllh'a inmiş
;,, ve Senalto'yu illl!lll etmeleri 
G~~ine F'ranBız kıt'alan mukıwe. 
nı,.te ·başlamışlat'dır. 

.MÜSTAKBEL AVRUPADA 
İKTISADI NİZAM 

Roma-Oa çıkan Ciornale Ditalya 
gaz~tE sinde Gayda, Alman İlı: • 
1 ısöt Nazırı doktor Funk'un !tal. 
Yayı ziyare!l miınasebet-ile yaz • 
dığı bir makalede lnıl&saten şöyle 
diyor: cAvııupanın yeni iktıı;adi 
ni,amınm esoıs hatları teıbit edii. 
iniştir. İki müttefik milletin iki 
ln'nfaatleri arazında mü .. vat te
rn;n olunmuştur. İtalyanın iktisa. 
dl h.ayat sıfuası Akideniz ile Tuna 
\'e Balkan Avruıpanı>ıının büy·ük 
hir kısmıdır. Mihverin tahakku. 
' «unu i!ltediği şey, Avru.panın !ren. 
<lne kifayet edOOilme&i ıçin, /W. 
?uı>a ~ketleri arasında ti • 

taret moo&delelerinin artması -
<lır. 

'I'emyata gelince, Avrupada 
~lii ba.şlı iki para bulunacak • 
lır· Mark ve liret. Klirınıg u5ulü 

Japon yadaki 
Kabine 

Değişikliği 
(l iıtol saıaıt...,,. ı>ena> 

arruz! Taarruzun berkea için gıı. 
1'esi ise Moskovayı zaptetmek-
tir. ' 

Böyle bir vaziyet, Gnmelin az. 
ltı1ilip yerine Weygand tayin e. 
dildiği günlerde, Fransada mev
tut idi. Fransada da, cephenin 
tutunup tvtunamıyacağı dilşünill. 
inekte ve Paris'in müdııfaa edilip 
~dilnıiyeceği münakaşa edilmekte 
ıdi, 

Birkaç gün içinde, Fransada, 
\'aıiyet çok vahim bir şekil aL 
dı. Ve ltalya, Fransaya harp ilan 
tlti. İtalyanın harbi ililn etmesi 
1~iıı, Fraıısanın mütareke iste
\Csine iki üç günlük 1Hr zaman 
alınış olması lazım gelmişti. 

d·~talyanın bu hareketine, dost, 
tışınaıı, ittifakla şu İllmi nrdi: 

•Zafere, en son dakikada ve 
ıahınetsiıı:ee ijtirak!· 

l\leskeva muharebesi, aynen, 
}'tabsanın & ~tini hatırlata. 
~•il &illi safhalar an:etti. Bizzat ' 
0vyetıer, en bliyük tehlike ça. 

11~nı çalılı; lacllizler ise, tekzibe 
111:l'ıyacak bir nikbinliğe herkese 
:~•kul &örtineeek ölçillli bir bed
~llliği terelh ederek, Ural ve 
. •fkıutar•a muntazam ric'at em. 

tı•ı ver.ıı. 

~ .. A.Iınan ordltları da, hiSlielerine 
V: u ~·i yap-lıla 'kUsUt etmedi. 
l{ '".'• her zamaaki şiddetleri ile, 

•lıan.•cı.n Briansk ve Orel'e u. 
~~an müdafaa çenberiae mnvaf
'"Yetle taarruz etti. 

i ~•va, Sovyet Rusya için, bir 
'J,,Q ıllt havası idi. Taarruz, kor. 
'lllınç hamlelerle ilerlemekte idi. 
.,.'.t•at Sovyetler, vaziyeti vahim 
'-f)ı.:te • ı· ·ı ; . rıyor ve ngı tere, zihinler 
t"• Moskovadan sonrasını hazır. 
~~,0ttiu: Japonya, harbe &irebilir-

ı. 

1 i~te Prens Konoye kabinesi, 
1>
801 lıu esrıada istifa etti. Ve Ja. 
0

" Von Schlicffen'inin en muta. 
lssıp .. . G 1 ...._. "h çomezı encra .1.ıu]O, ~ 

a., '11• ı:etirildi. 

İngiliz Hariciye Nazırı 
Eden dün Mancİ•ter'de 
söylediği bir nutukta, 1-
ran hükürneti ile Sovyet
ler Birliği ve lngiltere 
araaında yakında bir it
tifak nktedilrnek üzere 
bulunulduğunu söyle • 
mİ•tir. 

saY'E'Sinde a\tın artık kal'. ve esas.. 
lı bir rol O)<llıyamıyaca1ctır.• 
KONT OlY ANO All..ıMANY AJDA 

Berlınde neşredilen resmi bir 
tebliğde, Fülırer. Alman Harici.. 
ye Nazırının daveti üzerine A:l -
manyaya gelmiş elan İtalyan Ha. 
riciye Nazın Kom Ciyan ·yu dün 
umumi kara.ııgMıında kabul et • 
miştir. Kont Ciyano Almanyada 
bir müddet kalacaktır. 
HAI..İFAKS VATAN HAİNi Mİ? 

Völkisoher Bedbadıter gazetesi 
Çörıçil\in dostları tarafından Ha
!ifaksa karşı yapılan hü.cumları 
tı!bıarüz ettirınekıtedir. İnıgilberenin 
Vaşi'nf,ton sefiri, AYrupa kıt'a • 
sının ıstili\sına dair 'yapılan !n.gi.. 
)iz planlarının manasızlığından 

akliseLime eygun bir lisanla lııalı.. 
seutiği için hemen ltt!men vatan 
haini olmakla itham edilmekte -
dir. 

. Beaeı•e göre 
(l lılcl Sıılıltoden Den.mi 

taben radyo ile bir nutuk söyle. 
miştir. B. Beııes nutkunda demiş
tir ki: •Almanların bütün ~ıııit. 
!eri çabuk bitecek bir harbe da. 
yanıyordu. Bunun bot oldulu 
anlamşılmıştır. Nui partisi ya
vaş, fakat emin bir ınrette çökü. 
yor, askeri diktatörllik başlıyor. 
Bugünkü cereyan, yakında i' ba. 
flha geçecek askeri diktatörlliğün 
tohumunu teşkil etmektedir.• 

rruaada mlııt bir 
llarellet 

(1 illol Salılfoclon Denm) 

kadınları bulundukları yerde du. 
racalı.lard.ır. Bu mııazzam milli 
hareket, düşmana ve ona hizmet 
edenlere el birliği ile milll hıı. 
zırol hareketidir. Fransa kendin
den başka kimseye tabi olmadı. 
!mı gösterecektir. Cuma için pa. 
rota şudur: Hazırol! 

O gün saat 17 de beş dakika 
herkes ayak.ta duracaktır. 

Şimdi, eğer Japonlar, şu saat· 
te, Sovyet ordularının gerçekten 
inhilal ettiklerine inanıyorlarsa, 
harbe girmeyi, elbette ki, ınuva. 
fık bulacaklardır. 

Aksi takdirde, dilşilneceklerdir. 
Japonya harbe girerse, bunu ya 

haklı olarak yapmış yani, Sovyct 
Rusyanın inhilal etmekte oldu· 
ğunu kestirerek Uzak Şarkta, 
kendi namına bazı tedbirler al. 
mış yahut, vaziyeti fena tahlli 
etmiş olarak, fevri bir harekette 
bulunntuş ve Amerika'ya harp 
ilanı hakkının yolunu açmış de. 
mektir. 

BinaenaleyhveSovyetRıı.sy~ 

nın inhil<ilden uzak olooğu biz • 
zat Sovyetler ııe hassnten !ngi • 
liz!erce malum olnıak şartile, Al. 
ma:nyanın Japonyayı. harp ilanı.. 

na teşvik ve daveti, hem Sov • 
yetlerin hem İngilizlerin işıne el. 
vernı biT ha.rekettiT. Çünkıi., J~ 
ponyanın OOTOe girmesi, :A meri.. 
ka11' MTbf': <tii.Tükliye-ceJc ~·e 00 
s-u.-etle ö'telci t.amfa. Çinıie yo • 
rulmuş biT J a.ponyımın iltihak 

etmesine mukabil, loeııdi taraf • 
Z..nrıa, hiçbW cepMde yorulma• 

mış biT A~ >lfüıak ~ııml, O. 
lııcaktır. 

Bu bakınıdaa, Almanyanın za· 
fer lebllğlerl ne Jcadar yerinde 
ise, Sovyetlerle lnplizleriu, va.. 
ziyeti olduğundan fazla vabim 
göstermeleri de o nisbette ma. 
kuldür. 

Yani 
1 

bil tün bu İ§lerde, gerek 
Japonya, ırerek Amerikanın, ha
berleri iyice ayıklıyarak, baki. 
kati porapaıı:andadan ayırmaları 
lazımdır.ftsi takdride, kendile. 
rini, gözü kapalı, henüz ba~lamış 
olan bir harhin tam orta.smda bu
lacaklardır. 

Bu itibarla, Japonyanın şu 
günlerde vereceği karar, baka. 
tun ne türlü olacaktır? 
Şuau da kaydedelim ki, Ja. 

ponyanın, her Mihver taanuzun· 
da olduiu gibi, bu sefer de bir 
harp havası estirmesi, Uzak Şark. 
taki Sovyet birliklerini ycl'ierin. 
de tutmak bakımından, epeyce 
bir yardımdır ... 

Burhan BELGE 

İngiltere cephe 1Rehinelerin katli 
kuracaksa, ne- hakkında Çörçil-
rede kurmalı? in sözleri 

Bern, 26 (A.A.) - Stefani: Harbin 
idat'f'.sl hakkında Avı.tın Kamarasında 
cer'!yan eden müzakereleri tetkik e ... 
den cPueblo• lsınlndı?kl )tadrid gaze
tesi Garpte bir cephe tesisine inli7.ar 
Men Balrer ve Moyne•nun nutuk.larınJ. 
tebarüz ettirmektedir. Bu gaze:e İn
giltercn!n Avrupa kıt'asına askeri 
bir kuvvet eönd'i!'rebilecek bi! vazi
yette bulunmadıf\nl ve Man, sahili
ne ı:ciltreuler ilıraç ebneğe :nuval
!ak olsa bUe bunun deha tehlikeli 
bir Dunkerk seteri olac~tını ;·a:zmak-
tadır. . 

Baker'in fi.Itri Ka!kaı;rad:c bir In
giliı mCoofaa hattı tesis etm< ·tir. ln,. 
&iliz kıt'aları mevcudiyctıerirı.ı m~m· 
kü• mertıebe ancak onda göst~rebtle ... 
<cklerdir. 

Bedh3ht Rusy&nın mukQdderattnı 
deiiştllmeı. milm.kiln olmamakla be
raber bu memlekete :yapılabileoel< 
ycg~ne fiiU yardı buııdan ibaretti.r. 

Amerikan gemileri
nin teslihi işi 

Vaşington, Z6 (A.A.) - Aya~ 
hariciye enrüıneni, tiearcl genıı. 
terinin açık denizde istrdikleri 
yerlere sefer etmelerine imkan 
vermek üzere müselliıh ı:-. ınilere 
dair Jı:anun layihasını, ona karşı 
13 muvafık reyle kabul etmiştir. 
Kabul edilen lıiyiha yalnız tica. 
ret remllerinin sl181ılandmlmaSl
na münhasırdır. Ayan rüesası, 
kanunun pazutesi günü tedkiki 
lçia icap edeıı tedbirleri almış. 
lartlır. 

Moskova radyosu
nun bir haberi 
Londra, %6 (A.A.) - l\toskova 

radyosunun Almanların J\fosko.. 
vaya karşı yeni lıüyük bir taar
ruz hazırlığında bulunduklarını 
mnamafih Rusların bunu karşıla. 
nuya hazır olduklarını biltlirmek.. 
tedir. 

lngilizlerin Rusyaya 
malzeme teslimatı 

Kettering 26 (A.A.) - Amiral. 
hk birincı Lordu A~xander, bü
yük Britanyanın Rmıyaya lbir 
miktar deniz malzemesi gönderdi.. 
ğini ve Sovyetlerle çarıpışmağa 

memur takviye kıt'aları taşıyan 
düşman nakli~ gem.ileıtine, ayrı 

ayrı 14 taarruz yiııpılıdığmı söy -
!emiştir. 

M. Alexander, ilkteşrin parti.. 
sinin teslim edildiğ.iıni söylem~ ve 
şunları ilave et.mi"Ştir: 

·Ruslara, istedikleri malzemeyi 
göndermeği vadettik. Şimdi, şu 

cilheti unutmam;ılıyız ki, netice 
itibarile, müttefıkM>rımizin zaf P _ 

ri, büyük Britaıeyayı namağhlp 

olarak muhafaza etmekten >ba _ 
rel kendi zaferimJre bağlıdır.• 

Birinci Lord,•bu sözleri, garpte 
ikinci bır cephe tesisini isliyen 
münakkitleri kasdederek söylemiş 
ve cmii.ttefıkler için bir tek cephe 
vardır• diyerek sözlerini <>;•t.ir _ 
miştir. __,,_ __ 
Ruzveıt ya•aş ha

reket ediyor 
Filadelfia, 26 ( A.A.) - Amerika

nın eski Fransa Sefiri BulUtt Amcrl
ko.nı.n derhal harbe girwesi lehindekl 
faatlyeUne dev.am ederek Ruzvelt'in 
HiUerln tecavüz siyasetine karşı ki
fi derecede sür'atle "" şlddetJ.e hare
kole geçmemesinden ıık~yet etmek
tedir. 

~~~-...,_~~~ 

12 gu •• -- ~ ... aft• .... 
n~ ...... ~-

yare düşürüldü 
Berl;r, 26 (A.A.) - D. N. B. n1n 

askert n1embalarJan aldığı haberlere 
göre 10 - 12 Birinr:ıh·şriı, arasında 

80. Sovyet tayyareı;I dilsürlilmüştür. 
Harbin ıptlda.sıııdanbed hiç bir Sov
yet tayy~resi M Şarki Prusyaya, ne 
de Po1onyıya girme.nl~t~r. Yalnız: 24 
Birir.citeşrin günü 98 Sovet tayyare. 
sl tahrip edilmiştir. 

SalfJııyettar membalardan alınan 

Londra 2ı6 (A.A.) - Başvekil 
M. Çöı:ıçil Başvekalet binasında 
şu beyanatı neşre;miştir: 

Büyük Britanya Jıükı'.ımet.t, Na. 
ziler tarafından Fransa.da yapılan 
katliamlar hakkında Amerika 
Birleşik devletleri Re.isinin izhar 
etlıi.ği nefret ve it.ham duy>guLa • 
rına tamamen ~tirak eder. Gü • 
nahsız insanlar üzerın.de soğuk.. 
kanirltkla tatlbik edi)en bu :ıd:ım.. 
!ar, buır'.arı emredenlerın başına 
!el:.iket get.imrekten !başka bir ne. 
tice vermiıyecektir. Fransadaki 
katliamlar, Hit.ler Naııileı:>inin bo
yundurukları aHında bulun.an 
başka memleketlerin çoğlmdıa 
yaptıklarının bir misalidir. Po • 
1onyada, Yugoslavyada, Norveç.. 
te, Holandada, Belçill'ada \'e hep. 
sinden sonra da Rıu.sıyada Alman 
cep!ıesiııin gerisinde yapılan vah. 
şetler insanlrğın en karar. iık ve 
iptidai devirleriıderiberi L.i.linen 
va<hşetlerin heıthangisini geçmek.. 
tedir. Bunlar Hıtler'in şaı et im. 
kan bulursa İngiliz ve Amerikan 
miltetlerine tatlbkJ edeceğ. mua. 
melenin bir habercisidir. 
Şiradlden sonra bu cina~·etıe -

rin cezam bu hattı.in !büyük gay. 
re&ri arKına !':>kuhtıalıdır. 

Ruzvelt'in bir 
mektubu 

l.ondra, 26 (A.A.) - (B.B.C.) 
Amerika Cu.mhurreui harici po
litika birliğine bir mektup gön. 
derıniştir. Mektupla şu •alırlar 
vardır: «Bitler tehdidinin yok e. 
dilmesi hususunda Amerikanın 
mes'uliyet; hu gayeyi temine ça
lışan diğer devletler kadar büyük. 
tür. Aınerika bu hususta hiçbir 
fedakarlıktan çekinm.iyccektir. 
Bu kararın arkasında 130 milyon 
hür insan vardır. Bu kadar müt. 
hiş tecavüz? kuvvetler !erbest 
g""dlkçe bizim siyasetimiz ınü
dafaa sabasında kalamaz.• 

Bern Elçimiz 
İzrnlr, 2S - M&unen şehrimızde 

bulunan Benı Elçimiz B. Hasan Bas
ri Menteşe bu sabah Ankar.ıya h:ı
relcet t"lmişti..r, 

Bir ktlçtlk ırıı raudı . 
Ödemişte Kazanlı köytinde Dur... J 

mu~ Kapak adında blrlnin evinde 
yangın tıkmış iki yaşındaki kızı Sab
riye kurtaTllamıyarak yanmıştır. Yan ... 
~ının ı.ararı faz1acadı.r. İkl merkep 
te yaamışh.r. 

Nakil vasıtalarının 
kış tarifeleri 

Şirketi Hayriyenin kış tarife~i ha
zırl:ınmI,ilır. 1 İkı.ncı lcwrinde :a tb:kl ... 
ne başlanacaktır. Denizyolları ~ehir 
h:ıttının kış tarifesi ıs İkincite~ı·inde 
mer'iyet mevkiine girtcektir. Ancak 
tarifede çok az deği~iklikler yapıla
caktır. 

Otobı.islerin kış tarılesi de ı İkinci
teşrindı! tatbik edilecektir. Muhtelit 
semtlere i~liyen arabaların ücret ta
rüesi de Cumhuriyet Bayramından 
sonra tasdikten çıkacaktır. 

856 ilk okul öğretme
ninin maaşlanra zam 

İstanbul ilkokullarında çalJnn öt
retaaınlerden 650 sinin maa~ları.na. 

zam yapılmıştır. Başlıca zam görerüer: 

70 lira Üsküdar 21 inci okuldan. Ra
sim Billir, 60 lira Eyüp 37 1nc! okul
dan Lütfi, 50 Yeşllköy Çocuktan 
Kur\anna yurdunda Neşet Y.aseoğ

lu, 40 nnı i:J~:.: ~.p inci okuldan 

Meliruı Önen, 35 lim Emln~nll 42 incı
det:. Şükriye Berkut, Fatih 19 uncu.
dan A Nazil Evren, B<!ıılktaı H (ın

rtı.dt"r. Nlhat Erginb~ş. 

Bunlardan ba~k3 30 lirtLya terfi e--. 
denler gelmelı;..tedir. 

bu he.herler düşman p:-opagandası- , 
nın asılsızlığını göslıı>rmcğe katldir. 

Açık İf ve memuri.veller 
Göl('ük Memurin ve İşçiLer Koope

ratiC!ııe 100 - 150 lira aylık ücret ve
rilmek üzere U3ulil müza:ıf~ye dşlna °"' 
lan nıuhasebeci aranıln1akladtr. 

----u---* Roma, 26 (A.A.) - Cltıa di 
jenova ismindf'kl İtalyan vapurunun 
b~hrı!dığı hakkındaki İngiliz haberi 
lekzip edilmektedir. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİllI 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanynlu 104 
'tl•&7tne uatıerl: 3,5 - G. Tel: ,ıstı 

~eri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğüne 3..513rl orta.mektep mezunu olan 
ve a~keri vazifelcrinı ifa ebnlş bulu

nanlardan 25 yaştnl tecavüz etmeıniş 

ı c.ın~ak şartiyle imtihanla müteaddit 

ır.e:nurlar alın:ıcaktır. Şehrimizdeki 

irntihsn 3 T('frinisanl Pazartesi günü 
sa.at 14 W! Bakırköy Barut Fabrikasın
da icra olunac<ıktı.r Talip olanların 31 
Teşrinievvel Cuma günü akşamuı3 ka .. 
dar buraya müracaat ct.ınelc-rl icap 

etmektedir. 

İngilizler ve 
harbin önümüz 

deki safhası 
(Başmakaleden Devam) 

:·nin :cap ~ttirdiği adetten çok a· 
eırı Sovyet piyade, lank ve zırhlı 
tümenleri çekmiştir. O tarihten 
lıu yana da İngiliz harp vasıtala. 
rı İrak, İran bölgelerine sel halin. 
de akıtılmakta, Hindistan bir bu· 
çuk milyonluk bir orduyu yetiş. 
tirip şimale ve İrana sevketmek. 
te, Arap Yarımadasına durmak· 
sızın her taraftan İngiliz kıtaatı 
getirtilmektedir. Ayni zamanda 
Garbi Akdeniıden ve Şimali Af. 
rikadnn gelebilecek tehlikelere 
karşı da İngiliz bava ve deniz kuv. 
vetleri amansız bir mücadele aç· 
mış ve İtalyayı yıldıracak şicL 
dette bombardıman taarruzlarına 
başlamışlardır. Demek oluyor ki, 
İngiltere bu tedbirleri ile daha 
Rus • Alman harbi başlar başla
maz ihtiyatlı ve müselsel hare. 
kete başlamış ve Sovyetlerle 
müşterek bir Kafkas • Hazer mü
dafaa hattı kurmayı ve Alman 
kara ordusunun taarruzunu bu. 
rada kalıul etmeyi göze aldırmış. 
tır. Çörçil de gerek nutkunda, 
gerek Hint ordusuna mesajuıda 
lıunu hemen hemen açık bir ifa. 
de ile anlatmıştır. 

O halde, fngillz iktidar mev. 
kiinin Almanlarla Kafkas • Hazer 
cephesinde vulma gelecek hcrbin 
müstakbel safhasını ve bu mü.. 
cadelenin Rusyadaki eşinı!en bel. 
ki daha kanlı, daha ağır olacağını 
hesaba katmış ve ona göre ha. 
zırlıfa girişmiş bulunmasından 

şüphe edilemez. Bu takdirde in. 
gilis Parlamentosundaki tend
dütlü sözlerin ya yeri yoktur, ya. 
bot da bütün bunlar ileri ve bü. 
yük bir yeni siyasi manevranın 

ilk te'lahürleridir ki, yine herşey 
ve ihtimal Sovyet Rusyadaki mü
cadelenin kat'i neticesiı:e bağlan. 
mı1 olarak bir bekleme devresi 
geçiriyor, demektir. istikbalin ay. 
dınlataeağı ve içyüzUnü ortaya 
çıkaracağı ilıtinıaller ue olursa 
olsun yalnıı gerçekten üzerinde 
durulacak bir nokta K:ıfkaslarda 
ve Hazer boyunda sağlı solln ce· 
reyan edecek harbin İngiltere ve 
İmparatorluğun bütünlüğü bakı
mından pek ziyade hayati bir e· 
hemmiyet muhafaza edei:eğidir. 
Sovyet Rusyanın nıağliibiyeti 

takdirinde bir anlaşma sulhu •'ll
kua gelmezse lngiliz _ Rus miişte
rek cephesinin Kafkas!arda ve 
Hazerde yarılması \'e tutunama. 
ması Alman ordusuna Hint H 

Mısır istikametlerinde )·ol aça
bilir ki böyle bir açılı~ Britanya 
İmparatorluğunun biltün Orta ve 
Yakın Şarktan çekilmesini ve 
harbin İngiltere hesabına pek de 
parlak olıuıyan bir vaziyet ile u. 
zak denizlere intik•lini ve uzun yıl 
lar boyunca sürmesini ntucip ola

bilir ki herhalde İngilizlerin böy. 
le bir kara ihtimale yec bırakmı. 
yacak şekilde askeri ve siyasi 
tedbirler almış bulunaıalarından 

ve iıer ihtimali hesuplamış ol
malanndan ~üphe edlleme'l. Bu 
ihtimaller dahi gösteriyor ki, yi. 
ne her bakımdan kat't bir korar 
ve hiikme vasıl olmak Japonya 
ve Amerikadan bir ibtihit nıkua 
ı:elmediği takdirde ancak ''C an. 

cak Sovyet Rusyadaki ıııücade· 
lenin sonuna n müstakbel ~afba. 
!arına bağlanmış buluıı~yor. 

ETEM iZZET BENiCE 

HALK.EVLE.KİNDE: 

Eminöııii Halkevinin Cumhuriyet 
Bayramı kutlama programı 

Eminönü Halkevinden: Cumhuriye-
tin 18 inci yıldönümüne tesadut eden 
28, 29, 30 Birinclteşrin 1941 de Evi
miz salonunda yapılacak merasimlere 
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HARP VAZIYET/ 
(l lnel Salılt~n De?-> 

kametinde ve Cetıub .. d,ığru Kafkas 
'3tlkametinde :yapıla<ak Alman lstita 
ha~ketlerinin kilıt noktasıdır. 1-Iar
ko!'un düşme'linde-n sonra, Cenup 
ceph5inde-kl Rus ordusu merkez ve 
sol cenah. &ibi sağ cenahını da geri 
:ılmı..va, Kursk şehrinden y&ilmfTe 
mecbur olacaktır. Almanlann ıimdl 
Orel'den Vorones istikametinde ta
arruz etrr.eleri, bu suretle Ruslan 
Don n~hrine ~ğru sür'atle atmak il· 
teme-teri muhtemeldir. 

Gereft Karkas ve gerekse İran -
Kafkas yolunu mudat"aa maksadiyle 
bir İngiliz - Rus pl:inı hazırlandıil 
sö:ylenllmektedir. Eğer böyle bir pLln 
tasarlanmışsa, ~)on nehri aoıı sahili
nin kuvvetle tutulması ve Rostorun 
muannidanc müdafaa edilmesi li.zım 
gelir. Aksi t3kdirde daha !tonra ya
pılacak müdafaa. tedbirleri ancalc 

Tehlike Moıkovada 
(l lnel ıwı.tflod ... l>e'1m) 

Rusya seferi 19 ur.<:u lııa!tasına 

girmiş bulunuyor. R:l'3lar., IMos. 
kova <.'İvarında akıca dayanmağa 
devam ediyorlar. 
Oen•ıpta ··~zi·yet ı;itt.ıloçe klıi.tik 

bir hale gelnektedir. Almanlar 
Harkof'u aldıklarını bildiriyorlar . 
Fakat Almanların d~ili istihlak 
için çıkarmak itiyadında olduk. 
lan şayialar gfüi, bunun da öyle 
bir şayia olup olfI'adığı lbilinm • 
yor. Çtlııkü Smryetler bu haberi 
teyit etımem~erdir . 
Almanların söylediğine göre, 

şehrin işgtiline tekaddüm eden iki 
günlük şiddetli baniıard .man • 
iardan dolayı, Harkof şimdi bir 
alev yığım halindedir. , 

Tas ajansı, Nziyetin bilhasısa 
Hitler'in Irostof rnulıart'b: .-ıne ta. 
ze ku'll'\•etler sevkettrği cffiupta 
endişe verici olduğunu k~ bul et.. 
mektıedir. 

Mojaisk mıntakasında şiddetli 

muharebeler oluyor. Rus.ar sağ. 
!amca mııkawmet ediyorlar. Pe. 
rekop bemWnnd.aki mıic.are'be • 
J.erden yeni 'bir haber gc lınemiş.. 
lıir. 

Ta9Sln bilıdit'diğine gıöre petrol 
boru hattının n;.Jıayet bulduğu 
Ş"h.ir olan Rostcf'da şiddetli çar • 
plŞIIl'tll&r vukua gelmektedir. 
Kırımda mı>ha<rebe d"vam et. 

melııtedir. Rus kıt'aları mevloile. 
rini sağlam bir mrerte tutmak -
tadırlıır. B=da beş kilometre 
kadar ilerleıneğe muvaffak olmuş 
olan Almanlar püskürtühüşler. 
dir. 

Ka!kasm müdafaasına yarar, takat 
İran - Karkas - Rusya yo1unwa 
k'ailmesine nıln.i olamaz. 

Cenupta ki Rus ordusu ~ki idikçe. 
N.:-erkeule Moskovayı rulid.afaa Pdea 

t Rus orC:usu da çek.ilmek mecburiye. 
tlnde kalac.aJtlır. Alman harekatmı.ııı 
ağırlığı Oenubl Batıya doğru kay. 
dıkça, Rusların Moskova müdafaası 
İran - Kafkas yolunun kesilmesi lch
likesi önünde sevkulcenl bir fayda 
temin edemez.. 

Hultısa: Cenup cephe ·nde Rw t>Ol 
cenahının Rosto!'a kadar gerilemesi., 
İran - Kafkas muvasala yollarını \·e 
Moskova müdafaasını tehlikeye du
rürmektedlr. Ruslar artık Rostof't.an 
petrol nakledemiyecek ... azi,.et.. gol
mişlerdir. Harko:run düşmesi, AJ
maııların Rostota y&pacaklan ta&m.ı ... 
zu lrolaylaştırmıştır. Bu bakımdan 
nziyet buhranlıdır. 

Sovyet tebliği 
(l - S&lıttd ... Denm) 

yük ~rlda b!ı7Uk b:r mt:harebe ol
muştur. Almanl&r bıraz ıler~Ur. 
Almanlar, Sov;yet ~:Jküınet merkezin• 
giden otomobil yol1!1.rJtıa biUıassa. şid .. 
:feUe hücum etmektedirler. 

Sovyet tebiğine zeyl 
Mosk:ova 2il (A.A.) - Sovy>et 

gece yançı telbl:iği zeytinde, Mos
kova etrafında cereyan eden şid. 
detli mutıarellıerere aıt tafsilat 
verilmektedrr. 

Orel civarında harekiıt yapan 
bir Sovyet tank teşkili, birkaç 

gün iç.inde iki Alman piyade ata. 
yını imha, 133 tank, 14 topu, 35 ta. 

ne t>ayyare k81'Ş1 koyma topunu, 
müteaddit siper haıvan topunu ve 

motosikleti, 15 traktlörü, römork

larını ve roilreMebatını, mütead. 

dit sarnıçlı k~u tahrip et -
miştir. 

Cımıa günü bir Sov~ tayyare 
teşkiti 47 Ahnan tankı, miifıim • 
mat yüklü 60 kamyon tırhrip ve 
iki Alin1ln ~ ta.burunu imha 
etımştir. 

Odesa bölgesinde, Sovyet çeteleri 
faaliyete devam ediyQrlar. Birkaç 

gün evvel, biT çete, Rumen ordu. 
giı.hına gece vakti anı!:ıalara bin. 

dirilmiş, mitralyözlerle ve oto • 
mabi.k silaftüarla hücum etmiştir. 
Rınnen Sıibay ve askerleri panığe 
yalralarup keçmışlarse da, So,·yet 
süvarileri. tarafından biçilmışler. 
dir. 60 Rumen ölmüş. 50 Ru~n 
yw-alanmrştır. 

BU BAFJ'A 
Gönmleri bey~an içinde yateian ... 
Gözlerden y>1lar \a•'lrlan, he7eçanlı bir 
Dram... Bir lı:.adın Kalbinin Hafi"5i ... 

Bütün Beter lbtiraalarını Gösteren Film •.• 

Balıkçının Karısı 
( DIE REİSE NACH TİLSİTT ) 

nı ıanermektedlr. 
Oynıyanlar: 

CHRİSTİ.'18 SÖNDEBBAUJll vıı: VON DONGEN 
Emsalsiz ve ,.egme bir film 

H. Numaralı yerleri suare itin gündüzQn tedar1lı: edini&. 
TELEFON ı '0381 

iHi BOYnOM ·· BiRJO~ODO ! 

Biıi 5RiN 
1.9 ~ 1 

CUMHURtlET 
t BAYRAMI~ 

, 

8
.2 . 
ıRıNCi T SRir; ı 
1 9 ·4 1 

' . 
MıLl..i 1 

PiYANCiO 1 

&it program •i•Jıya çıkarUmıştır. 

MN&i'İm ıımı kam~= rv.,,,;,, ;;;;. r 
rosundan alınmuı rica olunur, 

PROGltAJ\f: 

28 B'fincite:;rln 1941 Salı ıünü sa
at (20) de: 1 - Aç11: C, H. P. Vi!(ıyet 
idare Hry'eti Reisi Re~t Mima.roiclu. 
2 - Konferans: Halk.evi Rel:ıi Yavuz 
Abodan, 3 - TemsU (Kral Ödlp): 
Halke>i Temsil Şubesi, 4 - Şiir. 

29 Birinc!tep-;n 1941 Çarşamba gtl· 
nü saat (20) de: ı - Açış: l!allrevi 
Dil. Edebiyat Şubesinden Adnan Ö
ğilt, 2 - Söz: Haltcevl DO, Edebiyat 
Şubesinden Tarik Zafer Tunaya. 3 _ 
Konser: Halkevı Orkestrası, 4 - Şllr. 

30 Birinc!W!şrin 1941 Perşembe gü. 
nü saat (14) de: l - Açıı;: Halkevl 
Reisi Yavuz Abadan, 2 - Söz: Son 
Posta gazetesi. muheITirl Nusret Safa 
Coşkun, S - Spor HarekeUerl. 

30 Birinclteşrin 1941 Per,embe 
günU stat (~O) de: ı - Açış: Hal
kc\'l Dl~ Edebiyat Şubesinden AIA•t
Un Ören, 2 - Söz: Şehir Meclisi l
zısında.n Me!Uıa Avni, 3 - Temsil 
Kral öd:p: Halkcvi Teın.;U Şubesi, 
4 - ş:ır. 

MiLLi PiYANGO 
CUMHURİYET BAYRAMI 

Fevkalide çekiliş planı 
İ.krami.ye İlcramiTe İkr.uı:ıl)'• 

Adedi Mlktarı Tutarı 
Lira Lira 

l $0.000 60.000 
l 20.000 20.00I 
1 10.0-00 20.000 • 5.000 30.000 

20 2.000 t0.000 
40 1.000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 

84.551 y- UUff 

Tem bı.Let 2 linı Y 4"m bilet l liTa 

.~ 
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26 B. Teşrin 1941 
18.00 

18.03 

Program ve Memldlet SUt 
Ayarı. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
19.55 

Müzik: Radyo Caz ve Tanco 
OrkeslrasL (İ. Özgilr ve A1ıeş 
Böcekleri). 
Müzik: Piyasa ŞarkılarL 
Müı.lk: Fa.o;ıl Hey' eti. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
Ajans Haberleri. 
Serb.,t 10 Dakika. 
Müzik: Solistler (Pi.) 
Konuşma (Meslekler Konu .. 
şuyor). 

İcabında l:'iinde 3 ka~e almabi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
20.15 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
-------------- No. 16 

Türkçeye çeviren : İSKENDER F. SERTELLİ 

Serbest kalınca ilk yapacağınız iş Nevyork 
Vali Muavini Klark ile tanışmak olacak 

- O halde benim arkamda da bir 
polla hafiyesi var demektir. 

- Hjt şüphe.iz •• 
- Ya &iz.in?. 
- İllı: ge~lm zam&ll peşimde bir 

kaç bati~ vardL Bunlar benim stüd-
7odan batka b1r 7erde ve başka bir iş. 
le meauı olmadıtımı anlayınca yaka
mı bırak\Uar .. Ve b:ına itimat ett!ler. 

- Bu i tim:ıdJ nasıl verd.ı.ıuz onlara? 
- Gazetecllerden bi.rıne~ japonya 

aleyhinde liddelli beyanatta bulun
muı;tum. Benim bugünkü japon J'CjiıJlj 
alııeybi.nde bulunduğumu ıörünce me
ıele luılmadL 

- O halde ben de .. 
HJ..,, sözümü kesti: 
- Siz de ayni rolü oynamıya t.a~ 

kıı;ıraanız, o zaman lkıııu:den de ıüplıa 
ederler. Sizi iaı>OnY•ıian davet eden 

sınema şirketidir_ Siz t.endiliğI.nizdcn 
gelmed.lnJ.z .. Bu noktayı unutmamanız 
l.Azımdır. 

Konuşarak yemek yiyorduk. 
Mister Hisso etranna fazla balı:ın

m:ı.dan, etr&Jındakile-ri çok iyi gören 
zeki ve kurnaz bir adamdır. Bir a.ra.
hk yavqça bana işaret ettl: 

- Şu karıımızdakl masada bırl 
zayıt, diJıeri şişmanca iki Jı:ışi yemelı: 

y1yor_ GördUnüz. mü?. 
- ~t.. Gördilm. 
- Zayıf olan Anıerlltalıyı iyice iıeş-

Jiliı ediniz .. Yemek yerken sWn fotoi!-

- Göpündeltl düimeyl ayarladı, 
ceketuıin altında gizil olan obıelr.ut 
listiğine ba•b .. Ve memnunlyelle gü
lümsedi. 

Hi&ııo 1avq 1avaş ba;ıını salladı: 

- :V.eraıı: edUecck bir rey yok. Bu 
memurlar her takip ettiği kimsen.in 

lototraiını ~yi hem bir vazife, 
hBn de bir ı:evk büirrer. Bllllun e
hemmf,eti 7olı:. Ancak bu Mdise !le 
ıunu anlam~ oluyonız ld. hükOmet si
zi takibe lüzwn ıörmQştür. Beş on gıln 
ıçin çok ihtiyaUı davranmak llıım. 

- Ne gibi ihtlyaUar tavsiye eder
siniz• 

- San'at.e fazla temayül göst.er
mek .. Hiç k.i.m9e ile riyasl mfinka5sta .. 

ra &irısmemek .. Stüdyodan pansiyona, 
pırnsiyondan eve gitmek .• Ve mua"en 
bir lokeı.ntada yemc-k yiyerek, zabıtaya 
iti:on;t tt>lkin etmek. 

- Ondan IOJll'3. '? .. 

- Ondan 10Ura serbest kalırsınız .. 
Bu, belki on beş &Un, belkl bir ay sü
ttbıllr. Serbm kalır kalmaz ilk yapa
oağınız iş Nevyork Vali Muavini Ml.>

ter Klark lle tanışmak olacak. Zira bu 
a.d:ı:m, Nevyorlctaki japon kolonisinin 
en bOyük dllşmamdır. Ona Japonların 
iyi m•anlar olduğunu telldn edecek
siniz .. ve Japonya.da hiç bir Amerika-

rafıruzı al<lı. Bu adam Anıerllı:an sivil lının takip edilmeditinl, ticaret saha-
polis teşkll4tına !11'"..Il!!uptur. 11nda st:rbeıtçe faaliyetine devam et- 1 

- B<onim !otovatımı aldığını. nuıl li.,"in.l söyLiyeceksl.ııiz!. 
lı:eşfettinuf. (Devamı var, 

~~~-~~~~~~~~~~~-ı 

Galatasaray mı? ı 
Fenerbahçe mi? 

( 1 inci So.lıifeden Devam) ı 
Beş:ik~ - Vefa maçı Karşıya. 

kada oynanaı::ak F=er - Beşiktaş 
k.an;ıılaşmasından hiır,1bir cepheden 
düşük değildir. ;&lak.is iyi 'bir 
futbol, çetin bir imtihan muan -
nldane bir müdafaa manzarası 

göııtermektedir. İyi rakiıp Yeşil
beyaz ve Siyahbeyaz lınprak sa. 
hada uğraşırken e<ik.i hem de çok 
eSki iki fultıol takımımız da te
miz bir rekıııbet ıtrissi.le yine bir. 

birim alt etme.ğe saiıadan yenik 
çıkarmağa uğraşarak Fenerbah. 
çenin yemyeşil sahasını epey te.. 
peceklerdir. Buıgünün kahraman
larından Galatasaray geçen hafta 
bır taıbi.y>? hatasile ümit etme • 
dikleri bir anda Beşılctaşın kar. 
f!Slndan ·boyunları bükük ola • 
rak ayrılmışlardı. İşte geçen haf.. 
ta o Galatasarayı ~n de se. 
ne~rdeıtıeri yeg.ô.ne rakibi olan 
hnerbahçe karşısında yer ala -
calc ve geçen haftaki hataya düş. 
memeğe ve esk dostunu buıgünkü 
nıkbini yeruneğe uğraşacaktır. 

Fener!Hoere gelince; Feneroahçe 
takımının nasıl çıkacağını /bu sa
atten kestirmek çok güıçtür. Zira 
Fenerliler likin başındanıbeııi bir 
hiç ~nden biı'birine girmişler 
ve geçen sene 1ıimde yer alan fut. 
lbolıcular bu sabaha kadar idare 
ıbaşında bulunan - ve şimdi ne 
okluğunu henüz bihnediğimiz • 
idare heyetine bir prensip ihtJ • 
lafı ile ayak direyerek futbol ta.. 
lnmına girmem~lerdi. Bu yüz -
den Feneı<bahçe ktsmen zayıf düş. 
mü-ş ve geçen hafta da ilk rrrağ
lU'biyet acısını İslan'bul'spordan 
tatmıştı. 

:Lş-te Fenerlilerin bu sabahki 
toplantısı teill edilir bir şekil. 
de halledilememiş ise Sarıl.aci _ 
...ertlileri geçen haftaki kadrola
rile sa.hada görmemiz yine müın.. 
kün bir hale girmektedir. 
Şayet bu sa'bah toplanan umu

mi heyet bu bir fındık kaıbuğu 

doldumııyan ilıtil3f sebebi orta. 
dan kalkmış fie Feneııbaıhçe ta -
kurunda bırgün yine o meşhur Ci.. 

TARiHl TEFRİKA: 29 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHARERE-L&Ri 

Yaz•a: 1\1. SA..)lİ KARAVEL ) 
\ . 

Bunur. üzerine biç çekinmeden ve 
korkm:ldan Ayatı Kur>aniyeyi getirip 
ömeTC verdiler. Okudulı:lan AyeU 
Kerime ise yeıU inzal bu~lmu,, o
Jan: 

- cTaba> 
SU.rei ,eritesi idi. Ömer, haddi za ... 

Unda. Uim ve kemal !le ıölıret ahnıı 
bir zattı. 

ömer, A1•11 Kerimeyi IOll del'Ccede 
dikkatl<ı okudu. Ve Ayeti Ke~ 
m4..na ve medlCılü.nc vukuf kesbettl. 

Ve, bu Ayeti Kerimeden sonra bir 
Ayeti Kerimeye d&ha vuku! lıoil.sıl etti. 
Ondan sonra tıeemmül ve müla.b.azaya 
daldı. Çehreslnde ve tavırlarında bir 
başkalılı: hasıl oldu. 

Zaten Kur'anı Kerimin llslQp, ifade 
ve uıvt mAnaaı herşeyin tevldndo
dlr. Kur•anı Aılmü:;şanın tarzı ifa
de ve yüksek. iisl(ibu hiç bir ko11J a
nhm ve pirin aöyliyebilece&t ıe
kilde deiiklir .. Her, ifadenin ve mu
layyileni:n !evidııd• ırJıes:ılı:\aı' ve pü-

rilssüzı Ur Yani, bir kulun ifadesi de
ğıldir llah.l bir iladcdir 
Ö~r •• \yeti Kerimlerin mana ve 

mec:...ulleri ve tarzı ifadesi üzerinde du- 1 
raıadı. ı tt.l, ild.nci A.yeu Kerimeyi o
kuduğu zaman: 

•Lehu matlssenıav.;ı,te ve ma!1.lard... 
llAh .. > 

Öırier, bu Ayet ilı:erlnde uz.un uza
dıya durup dilşündü. Ve bu Ay<ltln mıA
nasu~a nazaran büttin arz v~ sema ve 
ma!ılOkntı cihan kendilerinin iman ve 
1tikat ettiği Allaha mı ait olduğunu 
hem.tlresindcn fU sureUe sordu: 

......... llfmşire, bütün arz ve sema ve 
mahlUkatı cihanın her eeyi iman ve 
itiket ettiğiniz Allaha mı aittir. Ve 
itikadınız böyl<ı midir?. 

Hemşiresi, tereddütsüz cevap verdi: 
-- Ya Ömer, im.ınımız, itikadımız 

böyledir .. Yalnız, kadiri mullak olan 
Cenabı Allaha mahsustur. 

Bunun üzerine, Ömer: 
- Garip rq, Biz.im bin bu k.ada.r 

Zührevi "" cilt lwıtaWd&l'l 

Ha:.·.: C:nar 
ÖA1~1rn sonra Beyoğlu Ağacamil 
!.,.J.r:ş.:~uıC:ı Has:ıı:.b-·~y Apt. No. 33 

Telefon: 431>86 

İTİZAR 
Hediye kazananların devamı ile 

•Bu.günkü tegaddi şeklimiz nes
limizi bodurlaştırıyor mu?• an _ 
ketimiz bugün konamamıştır. Ö
zür dileriz. 

20.30 

21.00 
21.10 
:1.35 

21.46 

22.0ö 

22.30 

22.'5 

Mozik: Nihavent ve Eviç Ma
kamlarından Şarkılar. 

Ziraat Takvimi. 
Müzik: Karışık Şarkılar. 
Ankara Senbahar At Yan;la
nnın Netice~rJ. 

Müzik: Od~ Müziği. Çalanlar: 
Ferhunde i:rkin (Piyano), 
Necdet Atak (Keman), Mes
ut Cemil (Violonsel). 

Milzlk: Dans Müziği (Pi.) 
Memleket Saat Ayar11 ye A
jans Haberler!. 
Anadolu Ajansının Spor !;er
vhf. 

22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka-
pa~. 

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başk.iitipliğindrn : 

Ül!et Ue Fatma Sabire, Arus1a'<. Enise, KAıniran, Macide, Nevzad .,. 
(Milli EmWı:) Hazinenin pyian ve müştereken mutasarrıJ bulunduk.lan 
Beyoğlu Fertk;)y Hamam eski Fran .ız mezarlığı 1enı (Ergen<'k<ın) Boz 
Kurt cadd<Smde kılın ve altında 15/l No. lu Kasap düklı:finıru müşte
mil 15 No. ile murakl<am Hancen kagir dahllen ah.şa.p ve kısmen yağh 
boyalı olup bodrum katından maada dört kaili ve cemaıı dört sofa bir tq.. 
lık, yedi oda, üç belA, bir mutfaltı dör.. kiler, bir tarasa, tlc komürlük ve 
arka tara.tında ıahmine.n 28 metre rnurdl:>baı mesalıai sathlycsinde ve et
rafı duvarla muhat bahçeyi ve elektrik ve terkos suyu tesisatını havi ve 
a7da doksan lira lı:lra teminine mü .ait tamamı dokuz bin 9000 lira kıyme
ti muhammenesinde bir bene şuyuunun izalesi zımnında açık arttınnaya 
konuJmuştur. 

Bu gayri menkulün taksimat ve tafsilatı dosyasında mevcut lı:eşlf rapo
runda ve vaz'ıyet zabıtnamesinde muluırrerdir. 

Birinci açllt arttırması 18/11/941 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem odasında Başk.Atip nez
dinde icra olunacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 7etmiş 
beşinl bulmadığı takdirde en son arltıra.nın taahhudü baki kalmak üzere 
ikınci açık arttırması 28/11/941 tarllltn<! müsadıJ Cuma günü saat 14 ten 16 
ya kadar icra eılllerek en çok arttırana kat'! olarak ihale edilecektir. Blrlk
ndş ve ihale tarihine kadar birikecek bina VP Beledly~ vergileriyle Evk.al 
lcaresl hissedarlara, dellaliJ'e rQsum; ile 20 senelik tAviz bedeli, ihale 
ve tapu kadastro harçtan müşteriye a.1t olacaktır. Arttırmaya iştirak edecek 
kimselerin gayri menkulün kcymeti mubammeneslnin yüzde 1edi buçuğu 
nlsbetlnde pey akçesıni veya mllll bir bankanın bu nlsbette teminat mektu
bunu vermeleri sarttır. 

ArtUrma bedelinin kendisine !ha le olunan tarafından ihale gününden iU
barıcn verilecek mühlet ic;inde mahkeme kasasın.a ödenmesi mecburtdr. Öden
mediği takdirde ihale feshedilerek kendlsmden evvel en T!lksck teklifte bu
lwıan kimse an.etmiş oldugu bedelle almağa razı olursa N:ı.a ihale edilecek 
ve o da ra.:u olmaz veya bulunmazsa hemen yt'dl gün mUdddle arttırmaya 
çlkanlacaktır. Yapılacak ilful alAkadı.rlara tebliğ edilrnlyecektir. Müzayede 
sonunda en ÇOk arttıran& ihale edlle, ok ve her UJ halde birine• ihale edi

len kimse ild ihale arasındaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. İha
le farkı ve eecen günlerin yüzde beş faizi aynca hükme hacet kalmaksızın 
tah!il olunacaktır. İpotek sahibi alacJ}[Jılarla di~r aJ:Ucadarların gayri m~
kul üzerindekı naklarını; bususlle taız ve masrata ve eaireye dair olan iddi ... 
alannı evrakı müsblteleriyle illn gününOn ferdasından ıtlbaren oıı beş gün 
içinde satı.s memuru olan Mahkeme BaşkAtlbine bildirmeleri lAzımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicllleriyle sab:t olmadıkça saUş bedelinin paylnsma ... 
sından harıc bırakıla.cak.lardır. Mü.zayedeye i:ıtirak ectenlerın bütün ş:eralU 
kabul etmle: v~ evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri menkule talıp bulunmuş 
olduklan addedllerek sonradan itiratları mesmu olamıyacatından saUş gü ... 
nünden evvel eayri menkulil geup görmeleri ve fazla malô.mat almak ıs.. 
tlyenlerin 941/22 No. Ue Mahlı:eme Başlr.Atlplltıne ber gün aabahları müra-
caat etmeleri ilin olunur. (7567) (941/22) 

' 
l:ıadı K. Fikreti, Re!büyi ve d$r
lerini göreceğiz demek1'ir. Eski. 
dcdbeııi !buna benzer ufak tefek 
ıhbilillar Güneş kulübü doğma -
dan Galatasarayrla hissolunurd.u. 
Fakat Galatasaraylıar - pilı3.v a.şkı 
ile olacak - hep Fener maçlarına 
ç1karken birleşirler, bIDhirlenire 
kenetleşirler ve rakipleıne ne ya. 
par yapar takım kadrolarile kar-oı 
koyarlardı. Bizim de gönlümüz 
bugün FcnerIDeri bu halde gör
mek istiyor. Feneı1baıhçenin için. 
deki bu sebepsiz ihtil3f ister hal
ledil.mi§ oltsun isterse edilmemi!; 
olsun bugünkü maçın talunin;ni 
yapabilmek pek o kadar kolay de
ğHdır. Ve taraflardan tıeıihangi 

ınfu.eyyen putıarımız var. Demek bunı
ların cihan mülkünde hiç bir nısapları 
yok. 

\,.e, o esnada da.: 
c.Lılı?Ahe iJlAhu Lehülesma' ... ilAh .. > 
Ayeti Kerimesini ııördü. Ömer, bıJ. ı 

-!!.,, ._ ... ~~~eôen wnrıl büSbütün te-
Lcddiılt ui;nodı. Hazreti Peygamberi 
01dürmıye kas\ıeden adam altüst ol
rr:uştu. Kalbinde büyük bir sıcaklık, 
l•krlncle an! ve 11.ihl bir değişllı:lık 
vücude geldi. Ve dirh.al: 

Kellınci şehadet getirdi. Eshaptan 
olup Öm.crin eve girmesiyle bir yere 
saklar.an z~lı ,erit Ömerin Kelimei. 
Şehndet getirmesiyle gizk?ndiğl yer .. 
den taşra çıkU. 

Ve Cenabı Peygamberin dualarını 
kend.iJerine tebşir etti. Hazreti ıtu

hammet (S. A.) evvelce Ömeıin İslam 
Ue m~rref olmasını Cenabı RabbiU .. 
leminden tazarru eylemişti. 

Hazreti Ömer (R. A.) Kurey,Uerin 
yanından Hazreti Muhammedi (S. A.) 
kaUetmek üzere aynl.mıs ve Kureyş 

meclisince Örner, tarafından HazreU 
Muhammedin katli yüz kere yüz icra 
olunacağı muhakkak iken henüz Hu
zuru Peygamberlye glbneden kabulü 
iman ile müşerref olması ilhamı iJ.AhG
dir. 

Hazret! Ömer (R.A.) Hazretler! Ce
nabı Risalelpenahtan on ne sene sonra 
1ani B~sından kırlı: ••ne evvel dün-

biri lehine büküm vermek caiz de. 
ğildir. Tqpun yuvarlak o!U§ll ne
ticeyi her ikisi le.lı:i.ne ve ale)fuine 
döndürebilir. 

Bunun içindir ki Fenerle Ga. 
Jatasaray Beşil<~atşla Vefa blJlıiln 
lbiı'birlerinin önünde sıkı bir ele. 
me imtihanı geçireeeklerdir. Asa. 
bına hakirrı olan daha fazla enerj 
gösteren şüJl}ıesiz ki soğukkanlı 
olan sahadan sevinçle ayrılacak.. 
tır. 

Bu maçlardan başka Şeref sta. 
dında Bey kozla • Taksim, Eyüp. 
le - Kurtuluş, Haliçle - Doğu 
Feneıibahçede de !starıbulsporla 
Kasımpaşa ve Sükymaniye ile d 
Beyuğluspor karşılaşacaklardır. 

yaya ge!mlşlerdL 
Hazreti Ömerin nesilleri dokuzuncu 

batında Hazreti Peygamberin nesllle
rlyle birleşir ... 

Hazreti Ömer, c:>A.!.'fyet zamanında 
~r~ysln büyüklerindendi. Şel'C! ve 
itibarları ziyade idi. Ve Kureyş tara
fından dalma murahhas olarak gön
derilircn. 

Hazreti Ömer, tevkalflde cesur, müs. 
taklrn, muharip ve bileğine sah.tp bir 
zatı ıerl! idı. 

İs!Amiyetin lnt~anndan evvel gerek 
Hazreti Muhammedin (S. A.) ve ge
rekse eslı.abı kiramın pek ziyade a
leyh.Icrindc bulunmuşlar ise de İslam 
ile teşerrürterlnden sonra pek büyük 
hlzmetler etmiş ve İkinci Halifei Ne
bev1 olup on iki sene kadar devam e
den müddeti Hi!Afetlerlnde de İslA
miyetl. büyültmek ve istilalara yol 
açıp İsl~m ordulannı diyardan diyara 
sünneklt pek büyük himmeUeri gö. 
rülmilştilr .. 

Hazretl Ömer, ,ecaat ve besaleU ile 
meşhuru Alem idi. Bir mertıebe ki, yu .. 
kanda yazdığımız veçhile Hazret! 
Muhammet (S. A.) İsıılmın ya Hazret! 
Ömer, veyahut Ebu Cehil ile kuvvet 
ve kudret bulmasını Cenabı Rabbilft
lemlnden tazarru ve niyaz etmişler vo 
b!r rivayette Ebu cehili hiç kanştır-

mayıp: 

(Devamı varl 

r"'"'mw ŞiRKETi HA YRIYEDEN 
~· Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 1 Sontqriıl Dil 

cumartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. 
Tarifeler gişelerde satıl maktadır. 

lstanbul Deniz Komutanhğından : 
Refah vapuru şehitlerinden suha1, gedik.Ii erbaş ve erlerden bıl>stJ çatııı

da çocukları bulunan ailelerb acele komutanlığımıza m!lr1ı.caatlan. 

•93'3• 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Maresi ilanları 
Muhammen bedeli •21000> lira ola.ıı 15000 metre ıııllı:Ap baiaııt Afyon-J:s

ld,ıelıir hattı üzerlude Km. ~o ocatınclanıiııLarı 1J!n1n 5/11/Ml CUIQlba ıı.sıd 
saat 11 de kapalı zar! UIUlile Afyon 7 ıncı Welme Mildürlili!ü binumda ek
siltmesi yapılacaktır. 

Bu işe ıtrmek !sılyenler!n cl575> lirablı: muw.Jı:kat temlııat ve malısııo 
lı:anunlll'.lda ta7in edilen vesikalarile teıı::ı.ı melı:tuplarını a:rıu gün oaat 10 a 
kadar Komisyon Relslltjne vermeleri IAz.tmdır. 

Eksiltme ıartnameu! İflelme Xomla,onundan paranı o1arıılı: alın&blllr. 
(9275) 

I uıııııımnuı~[ Şehir tiyatrosu 

1 ~ı ... ~ ~ır TEP:~~~ 
l\ııııııı;\ Bu akşam saat 20,30 da 

H A M L E T 5 perde 

,,,. 
İSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDi KISMINDA 

Bu akşam saat 20,30 da 
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lr-Edebi Tefrika No: 48------. 
1(~lfaiır için öldürdüler 
.._ _____ •Yazan: AKAGÜNDÜZ 

En büvük evk şahsi hayatları.. 
nın maceralarını anlatmak, en bü. 
yük tasa da aile ]erinden haber ala
mamaktı. Mektu.bu geç geleni 
teselli edeler. parasız k..,..ışları 
korur !ardı. 

Bir adam kaymamakla ü~ beş 
adam arkada\11 • her mes'uliyeti 
göze alarak - böyle bir adam teş
kilatı yapmağa muvaffak olur -
lama acaba !ooca bir devlet daha 
geniş teşkıilatla daha mükemmel 
ıslah evleri kuramazlar mı? Ben 
nikbinim. 

Nasraddin Hoca ağaca çıkar • 
ken pabuçlarını da beline sok -
mu.ş. Biz de dünya mezarına gi • 
rerken ccbimiızde birer sabJr taşı 
bulundurınalııyız. 

Bodrum denilen Halllcarnas di
yarına minnettarım. Rahattım. 

Ruhca, kalpce, sınırce, d:imağca .. 
Neye yarar ki sabır taşı yoktu. 
İçimde gizli bir acı biteviye 

köpürüyordu: Ne karımdan, ne 
yavrumdan bir haber alamıy~ _ 
dum. 

Bunu se2len kaymakam İstan
bula yamıış. Keşke yazmasaydı 
da cevap gelmeseydi. Binbir ü • 
mitle bekler dururdum. Fakat ce. 
vap yerine resmi kağıtlar geldi. 
Karımdan boşatildığınu, sebep _ 
!erini bildıiren kargacık burgacık 
yaZ'llı bir şeriat ilamı ... 
Artık yazamıyacağım azizim. 

Bana azizim dediren aııızı.m tı
kanıyorum. B~ka vakit. 

İklılci mektup: 
Bir gün affeditdik. Gerçi reza. 

!arının üçte ilııisin; bitirenler ba:ı:ı 
bayramlar<U afiedi:lirlerdi Fakat 


