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· imtihanını kazananla· 
rın listesi üçiincü sa• 
hif em iz dedir. 
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Bizim sulh hedeflerimiz : 5 Sovyetlere göre 
Beşinci . kolların bize 
yutturduğu af gon 

20 bin tank 
Moskovaga 
saldırdı 

Asırlardan beri bizi uyuşturan bu telkinlerin 
izleri, arhk - tasfiyeye uğramahdır. 

YALMAN 

Moskovada örfi 
idare ilan edildi 

t Yazan: Ahmet Emin 
' =Ahmet Emin YALMANı:o------------------------

' nkarada bir hikaye anlattı· r v a ı ı· 

Moskovaya yapı
lan taarruz 

akim bırakıldı 

lar. izmır tuccarından Ala· Rumenler 
l 1<Azım, gunun birinde ŞÖy· An ., a ra 
Ş~~~~ankoku Ti.ırk topra· cenubu şarki " • 

Rumenlerin asker 
zayiatı 250 bini 

buldu l'urk guneşinin altında ye. ya g ı• ; 
. l'urk ellerı topluyor, Turk hakimiyetinden i 1 
hrc tasılor, Turkler özilnu 

l'or, ambaUıjmı. Tiirk. yapıp' bahsedı•yorlar 
ra kol uyor F nkal ıhracat 
l\ın aı lan p~yı yabancılara ! 

r. Bu işi ben neden yapmı-j M" [ A i ko 
llıı? I rşe n ones 
~ını birkaç arkndaşına aç. dedi ki: 
~1 mi oldun? demişler. Biz 
bö::ııı<' J!;}cr yapmak kim? O 
1 I.' ver i ... Batarsın. 

ırıı Kazım, dınlcmemiŞ. 
ktar meyankoku toplatıp 

itaya ıhrnc etmış, Ham hal 
bu mcl ankoklerınin ÜZC'rinc 
it naklıy<' bındıgı halde, mc· 
k\I hltl ısasının Amerikada· 
at ){' rC'kabct edebilmiş, yani 
anlıvaratınız Kazım batma· 
~r ('tınış. 

n UZ<'rınC' mC'yankökü işin. 
k kar olduğu kanaatine 

1 hul • a :\ a pmak uzerc bır 1 

· in<' karar vcrmis. Bu 
n mt hıt isyan etmiş: 

mdi şapa oturdun, de· 
ı ın lçınde ka erlcnmiş 

a bır An rıkah var. 
lllftl ta .. 

<'d hr mi? Varın ı, yoğunu 

r in Fabrikan kapanır. 

ırlı. Kazım, kulak verme· 
r brıkn mı açmış. Bir mild· 
tıra İzmirde bir mcyankökü 
isı kapanmış, fakat KAzımın 

~ası değil, meŞhur Forbes 
~~ası . .. 

hikayeyi bana anlatan muh
tat şu sö~Ni il~ve etti: 

lısı rJardanberi yapamazsınız, 
~iniz diye bize öyle afyon 

rdular ki bugüne kadar bir 
tin, meyankokü işinde For

rckabct <'fmck mümkün 
ııu hesap edcıbilmesi şöyle 

tı bir ecnebi ile rekabeti 
ne deli adı takıldı. 

Bakk•mız 
tanınmadıkça 

rallat yok 

Rumenler, /.1acar ve 
Bulgarlara verdiklerini 

geri mi istiyecek ? 
Bükre,,, 20 (A.A.) - Ba~e

kıl muavini Michel Antonu ko, 
söylediği hitabede demiştir ki: 

<- Hudutlarımızın ötesinde 
henüz Rumenler vardır. Ve e:ı 

mukaddes vaztfemız, hııklarımı"I: 

tanınmadıkça rahata kavuşama
maktır. Bu sebeple, bundan bir 

'' ııen.-8""'el ıerbfttı1' k&vtlfM 
memlekeUmiz. baı'barların. cenu
bu şarkideki hAklmlyetlmiz aley· 
hine tekrar dönmelerıne m~ni 

olmak için, gururla ayaklıınma-
lıdır.> 

Kadınlığa 
•• • 
ozenmış 

Times gozetesinin 
muhabiri Madritte ka
dın kılığında yakalandı llu na ıl yaptılar? Biz nasıl 

it' Nasıl telkine kapıldık? Madrıt, 20 (A.A.) - D . N. B.: 

1 kollar asırlarca müddet Ortaşarktan Lızbon yoUie Londraya 
Uığlmize işledi? K apitU!As· donmek Uzere bir kaç gün evv''. l s-

11 "lasıl bize kabul <'ttirdi? panyaya gelen Londradaki TmıC!l 
ar kalktıktan ve iktısadi istik· ! gazetesinin muhabiri . M •. ~rangtıl 

2! kuruldpktan sonra b ile 
1
. Craker Madn tte tevkıf edılmıştır. 

1~ ' on nlhu fçimizi kemir· Bu tevkif M disesi pek garip bir 
ltcnctimize olan güvenimizi ı ta rzda olmuştur. Madritin bnytik 

ttllıeğc nasıl devam etti? caddelerinden blrınde, 90k şık glyin-
ların her biri karanlık bi· miş, başında tüylerle süslü bir TUr

ltıttarnma... Bizi göz göre o lban, omuzlarında beyaz tilkiden bir 
lt°l'dular ki tarihimizi onla. kürk, arkasında hareli ipekli açık· 
~•le gôrduk. Kendımize on- renk bir kostüm, ellerinde açıkrenk 1 
lfozılt" baktık. Her iyi şeyi· eldıvenler, ipek çoraplar gfymış bıı 

bizi soğuttular, kendi '.kadının ayaklarının b u zarafet'e 
•zı inkt\r ettik. Onların mUtenasıp olmayacak kadar büyUk 

FRANSADA 

Bir Alman 
generali 

öldürüldü 

Victıy, 20 CA.A.) - Sııltıhıyctll 

makamlar, Nantcs bölgesi Almarı 

kumandanı General Kurl Frcdcrıch 

Knlz'nın bu sabah kalledilm.ş oldu
ıunu teyit eylemektedir. Alman ge 
ncraline ateş eden iki kııtll kaçmış-

lardır. Katıl hfi.dlsosl Nantes'd•ı bozmuştur. 
Salnt-Pierre meydanında ışıkların Eğer hücum pUskUrtillecck o~a. 
karartılmasından tstlfadc edUer •lt Almanlann, gelecek ilkbaharda, ay 
lK:A edilmiştir. nl derecede bUytik mikyasta ikinci 

Londra, 20 (A.A.) - Londradakl bır hUcum ~apmağa muktedir olab .1-
Yunan ıhükfunetl tarafından alınan mclel'i muht('rnel değ.ldlr. 
haberlere göre, asayişi muhafaza et Berllnin askeri sözcüleri, Rusya
mek üzere, şimali Yıınanlstana beş run, kış meYsıminde, Ural gerlsınde 
Alman alayı gönderilmiştir. 1 (Dtwamı 8&. 3, Sü. 6. de) §§ 

Eli tabancalı üç adam bağırdı: 

"Ya parayı, ya canrnı! .. 
Paralan allp gittiler 

sırtlarında bir 
Olmayı, onları kör görüne olduğuna dikkat eden İspanyol po· 

etmeyi marifet saydık. tisleri, kadından hUvlyetınl göster"n üç adam karanlık bir yerde dur-ı diğer b.r şahıstan ibaret. olan Uç lt ı· 
dolunun .gobeğinde ne ka· vesikalarını istemişler ve bunun, 1s- durdukları otomobilden inmişler ve şilık çetıtYe Uç bin lirayı vererek 
tın bir kültür varlığı var· panyolcayı çok fena konuşan kalın tabancalarını arabanın ıçinde bekle kendini kurtarmıştır. Çete Asla:ı 

oldu 
Evvelki gün, Ortaköy 

soygunculuk vak'ası 

bu kadar ziyankllrlığa, bu ı ~esli bir erkek olduğunu ög.renmiş· 
1 

Ahmede çcvirlrek· Ahmed! Ortaköy sırtlarında, karan 
r yen As an · ara mukavemet etmek ve !erdir. Ya arayı, ya canını! demişler. tık ızbe gıbt bir yerde bırakarak ka.· 
bir mtistcmlcke halk ı sc· I Times muhabirinin eşyaların ın tet- - P ı,:ıp gitmışlcrdlr. 

l\e •nmekten kurtulmak mil· 1 kiki srrasında mUhlm vesikalara te· Aslan bırdcnbire knrşılaştığı l>u j Ahmet h ç beklenmedik bu vazı-
Olnblldl! ı .sadilf edilmiştir. Hariciye Nezareti vaziyet üzerine canından vazgeçmeı: yetlen dolayı bırdcnbıre şaşırmış ve 

il a burada gösterdiğimiz 

1 

halihazırda bu mesele lle meşgul tense, paradan vazgeçmeyı mUnruı.p 
1

, ıhayct kendine gelerek yürüye yll 
aıarnetıerl bize şu kanaati bulunmaktadır. görmüş ve şoför Haydar, Mehmet ve rUye 1stanbula gelmiştir. 
ki bizim her sahada müs· ------- ------.....:..____ Sirkecide GUven oteli sah•bi olan 

~dadJarımız var. En kuçilk Aslan Ahmet vak'ayı şöyle anıat· 
1 ldukça derhal mükemmel ~~~~V~A~T~A~N~IN~~Y~E~-N~I ~R~O~M~A~N~IJ~!!!i rnıştır: 

. Veriyoruz. Fakat kendi, . <- Kamyonum için 4 IA.stlk arı· 
l\''lıze tam manasile kavuş. yordum, Blr gUn MehmeUe Haydın 
~ ecnebi besinci kolların M .. d adında iki şoför bana müracaat e t 

bcrı aramıza saçtıkları a c arı s tan a tiler ve bir arkadaşlarında 4 kamyon l'ın tesirinden tnmamlle . ICUıtiğl bulunduğunu, arkadaşlarını'l 
l'l\a1t, uyanmak lflzımdır. IAsUkleri 3 bin liraya kadar satahl· 
dUşınanlığı şeklini alacak, T •• k l leccğlni, ancak işi gayet gizli t•Jt· 

l' en kilçiıltccek bir uyanış u r e r marn !Azım geldı~ni söylediler. Be:'! 
1 tk ruhununb. büyüklUğ{i . 1 kabul ettim. Bunun üzerine şoförler: 

~ •ne lfıyık ır uyanış... - Öyle ise, yarın parayı yanına 
~ kendimizt" 'güvenmeyi öğ. M ., h al, Beşıktaştaki gazinoya gel, de-
t ınusavı fırsatıarda kim- Yazan : aaru • o-.ay duer. 

derı kalmıyacağımıza, belki 1 Ben, bana karşı hazırlanmış olan 
l' Ylirily<'Ceğimize iman Kadtnların cazibesine tutulduk/arı , peşinden tuzaktan blha:ber e•tesi gUn 3 ibln 11· 

1z harp meydanlarına koştukları, bir Türkün romanı rayı yanıma alarak kararıa.ştırd18't-tı h hedeflerimizin en mü. mız saatte gazinoya gltUm. 

b· Re~ekleştirmek için de 25 llkteşrin Cumartesi günü Orada Mehmet ve Haydar yab&"l• llıa '" iınan lAzımdı r. D ünya. cı bir adamla beni bekliyorlardı. Ya-
~~rastnı berrnk bir gözle neşre başlıyoruz bancı adamla pazarlık etUk ve dört ~ '" t"k şu kanaate varırız (De\"amı Sa. 3 Sil. 4 de) :+: a.tı Sa. 3, Sü. 1 de) §X§ 

Askeri Vaziyet 

1 Alman yarma hareketi 
Almanların yarma teşebbüsleri asil Timoçenko 
Budiyeni orduları arasında muvaffak olmuştur 

Yazan ihsan BORAN 

!Uman İktısat Nazın 
Dr. Funk dedi ki : 

Zaferi bizim 
elimizden 
alamazlar 

General Timoçenko 
azledilmiş 

Almanear i~osl<ovayı 
Pazartesi günü 

zaptedeceklermiş 

Almanlar Rosto
/un 80 kilometre ı 
yakınına geldi 

Bcrlin, 20 (A.A.) - Alman tcb 
liii: Şark cephesinin cenup böl· 
gesinde Alman, İtalyan, Macar ve 
Slovak tumenlcrı durmadan Don· 
tez havzasının endüstri bolgesinde 

Roma, 20 (A .A .) - D . N. B.: ilerlemektedirler. Harekat cephe 
İtalyada. !bulunan Alman İktısat ııinin dığer bolgelerinde muvaffa· 
Nazırı Dr. F unk söylediği b lr nu kiyetle devam etmektedir. Hava 
tukta mihver ve İngiliz - Amerll<an kuvvetlerimiz buttin cephe boyun. 
iktısadlyatından ibahseun"ş, Akde· ca mühim demiryolu hatlarına ve 
niz havzasındaki iktısadi ve slyasl yollar şebekesine muvaffakiyctlı 
şartlarıQ yeni nizama uygun olma- hücumlar yapmııttır. 
sına nezaret etmenın İtalyanın uh- sovyct hududu, 20 (A.A.) -
desinde bir vazl!ıı olduğunu söy!e- Ofl: General Jonkol'un l\loskova. 
mlş ve sozl&ini ,şöylece bltirmış- nın harici cephesi kumandanlığına 
lir: tayin edlldıcinı bıldiren knrarna-
<- Şarltta, !ııgılız ablukası h· mc Mareşal Timoçcnkonun azle· 

mamen parçalanmı.ştır. Harp uzs· dildiğını ihsas etmektedir. Filha· 
dıkça 1ngtıtere zayıflayacak ve mlh- k!kıı General Jonkof'un unvanları 
ver devletleri kuvvetıeneceklerd.r. arasında geçen Temmuzdanbcri Ti 
Bu son aylar zarfında Avnıpan.n moçenkoya ait olan aMerkez cep. 
,arkında meydana. gelen ihadısel1.:r hesi kumandanı ünvanı da var· 
bizi çok bUyUk bir adıımla nihai za- dır. 

fere ya.klaştırmıştır. Bugün no olur- General Jonkof 12 Şubat 1941 
sa olsun bu zaferın aruk bizim eli· denberi Sovyet ordusunun t"rkdnı 

1 
mizden alınanııyacağını pek iyi blll- <De\·amı Sa: 3 Sü: 5 de) X 
yoruz.> • 

JAPONYA 

Ya hayat 
ga ölüm 

Japon Başveki l i bun
lardan birini tercih 
etmek lazımgeld iği ni 

bildirdi 

Amerikadan 
"evet 1Jeya ha
yır,, demesi 

istenecek 
Tokyo, 20 (A.A.) - Başvekil 

Tojo, yeni kabınc erkanına, Har 
biye Nezareti erk nına :hı tab rı, 

Japonyanın ,.mdi, hayaUa ö!Um 
vollnrından binnl tercih :: ure
tlnde olduğunu s ~lE'mlŞ ve haıi· 
hazırdııkı buhranı başarın k !çın 

hcrşeyl fedaya hazır.anılması 

ta\ o;lyesındc bulunmuştur 

Tokyo, 20 (A A. ı - Bıısvekil 

l\'f. Tojo, harp kabine l azasına 
t.ıtnp eden ilk gu lük emrınde. 
J pon~nnın, v bsnt'ı d vlet.e~ 
tarafından çemb r içine alınma
ı hare kt nı nle nek Hızumu.1u 

dıı te' ile etml Ur :M Tojo, Ja
ponynnın tr'ı<rar s l!hl nma sı

yasctındc gösterd ği ter kkıler
den memnuniyetle b yan etm · 
'e şu stı:ı:lerı il 'e etmlstir: 

<- Kab ne- ı b nd bulun
CDevanıı Sa: 3 Su: 6 da) / / 

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

Uzakprkta bet an patlak \•ermesi lhtlmallnden bah!!edllen J aponya, senelerdenberJ Çlnde çetın muhueb-.ler 
yapıyor. lk@nlmlz gtbllerce muharebelerden onra Japonların alahllıUklerl bir lı;tatı~onun lıa.hni rn 

dapoa ukerlerloln se\ lnd ni gösteriyor. 

1 



--- : -----------------------------------..... VATAN-----·----------------------·--- ~ 21. 10. 9U 

Haşmetpenah 

Kırtasiyec:lik: 3 

·ır Soruyorlar : 

4'===========::.=:===:1B 

J 
Yazan: 

Cemal Bardakçı 
======= 
Kırtasiyecilik nasıl 

kökleşti? 

Abdülhomidin vehmi, vesvesesi 
alıp yürümesinde başlıca amil 

bu afetin 
olmuştur 

1 

T an7:!mat el vrinin sayıları az kabilmck için dahi padişahtan izin 
buyük adamları impara· almıya mecbur tutuldulıır. Onların 

ıorıuga biroz çeki dUıen vermek, baştn gelen en mühim ve hatta tek 
fırtınalar, 'boralar arasında boca- vazifeleri sızıltı çıkmasına mey. 
IJyın ve batmak t hlikcaine dü- dan vermemekten ibaretti. 
ııen dwlet. semi ini kurtarmak i- 1 Bir viltıycttc, üç beş sene kal· 
çfn olanca ayret ve kuvvctlcrile dısı halde taş ta§ U lünc koymı· 
Çldıft{lar, Qaba1adılar. Fakat bu yan, fakat suya snbuna dokunmı. 
rada MYlP dökmek uzun sürecek yarak sızıltı çıknrmıyan memur, 
helapsız: ve ç itli Cl°'ellerlc kar. çok dirayeUl, liyakatli sayılır, ter· 
şılaftıler. Bunları npmadıkları j_ filer, maaş zamları, rütbe ve ni· 
çin muvaffak olıımadılnr Bir de şanlarla taltif edilirdi. Halkın hay 
arlruından kaim ve s:ı ı~m halat~ rına, faydasına yarıynn iı;lcr r.v·· ı 
lula fR!'k i&kel inde sımsıkı miye kalkan, fakat oteklnln beri· 
ballı bulun n gemiyi garbc doğ. kinin menfaatine dokunduğu itin ' 
ru yurötmek iııtedıler. Tabii e· hakkında (eiktıyetler tevn\i) eden 
mekle.ri bop gitti. Çiınkii gemiye zavallılar da, sorgu uz. sualsir, tct. 
o mib~tte yol vermeden evvel kiksiz, tahkik5i:ı: azlolunurlar, su. 
halatları kCE:mek. kop:ırıp atmak rünilrlerdi. 
icap ederdi. Buna ceşaret edeme· Valilerin, memurların başında, 
diler. Cezri amcli:,·cler, esaslı u. padi~nhtan baeka bir de mUtegal· 
sullerlc hastaya ı!a buldurmak libc bcllısı vardı. Halkın sırtından 
Yolunu tutamadılar. Yalnız Avru. geçinmesi fıdct edinen, sanat ha· 
pa.dan ıbir t kım hazır ilaçlar al· llnc koyan bu tutcyll sefil adam. 
dılar, cetırdıler. Yani baZJ lrnnun. lar iftira ediniz. iftira ediniz. 
lar Vfl sistemler k bul ettiler Fa. mutlak bir iz bırakırsınız) sözü· 
kat bunlar palyatif mahiyett~ şey· nün sırrına da vakıftılar. Hele bir 
lerdi. Hasta uzcrlndc şifalı bir te. defa bam tellerine dokunun, mes· 
sir ıösteremcdiler. Bundan evvel. ru olmıyan menfaatlerine engel o. 
ki yazımızda çıga vurduaumuz lun, yahut ellerinde, en kötu arzu 
haller de tabiatilc surdu gitti. Ma· v~ maksatlarının teminine yarar 
raz, tahrıbatına devam etti. bır ma;7n olmayı kabul etmeyin de 

Daha evvelki devirlerde müna- görün, başınızda kıyametin değil, 
kale ve muha"bcre vasıtalarının kıyametlerin koptuğu, hakkınızda 
ipt.idailiı,:i ve imparatorlucun gc. hatır ve hayale gelmez iftiraların, 
nlşllği yüzünden olacak valilere isnatların savruldul!u gündi.i. Me· 
c;ok büyük salMıiyctler 'verilirdi. sclfı siz ( Ebussuud Efendi) nin 
Bunların tığı astık, kestiği kes· torunu dcnllmiyc layılc dini bütün 
tikti. Buna mukabil en ufak bir bir mUslüman olaıbllirslniz, sizin 
cürmün, bir suçun cezası da idam. bu haliniz bu kanı bozuk adam· 
dı, boğmaktı. Tanzimat devrinde ların, (şeriatı garayı Alırn'"<liyye 
vilfıyetler teşkili kanunu tatbik ye ahkamı münffesir." ny":ırı hareket 
rine konulduktan sonra bu sala. lerdc bulundugunı ,.a. ~Jzl"r sar· 
hıyeUer azaltıldı. Valileri mcrke- föttiiı>'.nizc) dair n\ bayınc, güya 
ze b;ığl.Jyaıı baf:lar çoğaltıldı. Kuv. dinin bilmisi, koruyucu u bulunan 
vetendirildi. Bu suretle sıkı bir (Muslümanlıırın hallfesı) ne tel· 
merkeziyet usulunc doğru yol a. graflar ya dır.malarına · ve tabıi 
çılmr, oluyordu. müdafaanız alınmadan azledilmeni 

Veremli aşçı 
- Dlılnı lbrahinı do iılınüş 

ıtu;ı. dun mu? .. 
- il nıt ibrahlnı bu 'l .. 
- Tanımadın mı n~ İbnı· 

tılmf. Yıllardanberl M,Çıhk edl· 
yordu bizim köyde. oluk 1K'nlz· 
JI bir adamdı ı·ıımm T. 

- Ha.... Tanıdım, 'l"aı.sk, ne 
imiş ha:5tnhğı ! • 
~ Verrnı! 

Bu görUşnı yl ı,ıtıp aynen bl· 
:r.e nakleden bir dostumuı, ri:ı-

ıklı nahl~e mı.-rkezlne beş dııkl· 

ko uuıldıl\ta bulunun Bulgurlu· 
du. bir ~erem h ıtaınnın aeııc. 
terce nı;çılık cttırllrne~lnc ho;ı,Tct 
ettiğini ııöylcdl '\'C ordu: 

- Bu hınııllde e naflık eden· 
ler sıhhi muayeneye t!bl değil· 

lcr mi acaba'? •. 

Avrupa ile 
Ü. l<a e 

C>• 

Trakyada bulunan 
Gümrük basmüdürü • 
şehrimize döndü 

Avrupa. hududunda yeni mUnaka· 
lA.t vulycU dolsyıallo gümrük muo.· 
mclA.tının bazı mUtkUlAta. yol ıı.çtığı 
meselesi hakkında. yapılan bazı t;o·· 
kA.yeUer Uzcrine yerlnde tetkikat 
yapmak üzere bundan bir kaç glln 
evvel GümrUI< Da.şmüdilrU ile Mu
hafaza BaşmUdurU Trakyaya git· 
mışti. 

Her lki mUdUr de hudutta yaptı'<· 
ları tetkılderin\ bitirerek dUn .sabıı.h 
ı;ehrimizo dönmUşlerdır. 

Müdürler yakında, mll9terek bir 
raporla vaziyeti VcltA.lete bildirecek· 
lcr, Veltfılct de hudutta alınması IA· 
zım gelen tedbirlerin dcrhıı.l alınma· 

sı içın teşdljl)Usc glrlşccekfü. 

Satie davasına 
dün devam edi:di 

Salie da.•a&ına, dU;ı bırin.ci ağıree
za mahkemesınde devam edildi. • 

lkt.ıaa.t Vek!letinden ııorulan nolt· 
ta: 1ıa1tkında MUddetumuınıılkten ya
zılan tezkereye .Adliye VekAletln:n 
verdiği cevapta, keyfiyetin MUnak.a.· 
lA.t Vektı.letine bildirildiği, tılınac k 
cevabın gönderileceği yazılmakta ld'. 

Cümhuriy et ayran11 
Merasim programı fesbit edildi 

Daireler 28 Birinciteşrin Salı günü 
saat 12 de tatil edilecek 

CUmhunyeUn 18 inci yıldönUmU ı mutanının göstereceği noktalarda 

i:iKer 
mağazası 

ihtikar yaptığı için 
10 gün kapatı ·acak 
Beyoğlundakl Baker mağazası mU. 

dUrU Salamon Serera ile kundura 
dairesi şefi Dlmltrlnin ikinci asliye 
ceza mahlccmealnde kundura lhU!drı 
euçundo.ıı dolayı çörUlen muhakcnı<ı· 
lerl dUn biLirllınl~. haklıı.rındakl ıta· 

şehrimizde de muuıam meraslmlo yerlerini almı9 ola.caklardı.r. 
kutlula.nacaktır. Merae;lm programı Mernslm komutanının vcreceCi tek 
ikmal edllmi4 ve alA.kadıırlara da mil Uzerlne toplanan kıtalarla diğer 
tebliğ olunmuştur. 18 inci yıldönllmU birlikleri Vail ıle Pa.rtt b&11ka.nı tefti• rar blldırılmlştir. Mahkeme. nıııı.nunların, Fiyal MI\· 
mllnll$ebet11e rMl'Tlt dair•! r 25/10/ I ve tebrik e<lecckt.ir. Bunu mUtealup raka.be !wmiiyonuııwı ı.es'biL etm ş 
941 sah günU saat 12 den ba,ıamak Vali ve Komutan cumhuriyet abide· 
ve 30/10/9'1 perşe;mbe gUnU akşıı.- si önUne gelecekler, verilecek bir bo· olduğu klr haddinden çok taılaya 
mma kadar devam etmek Ur:erc ta· raz:an ~aretıle fstıklb.l marşı çııJın&.· kundura sattıklarını tesbit. tılmiş V•' 
tıl odllecekttr. Huauıt daireler de 29/ rıık bayrağımız direğe çekilecektir. her lldsinl de 30 ar lira pa.ra ceza~ıına, 
10/941 ça~amba sünU kapanacak- Bu merasimden sonra da gcçıt reıı· Baker mağazasının 10 gila müddet.le 
tır. mi başlayacaktır. Geçit resmi şu sı· kapatıımaaına karar \•ermı,u.r. 

Bundan başka ayni mahkeme, dl· 
Cltmhurlyet bayramı günlerinde ra lle yapılacaktır: Ordu, polis kıt· 

Cilmhurlyetln, lnkıllp ve lıtlklllln ala.rı, itfaiye, izciler, mektepler, spor ter Uo lhUk!r muha.k•mMini dah!l 
esas kıymetini, ü•tUnlUk ve ehemmi· teşckkllllerl, Kızılay, Çocuk Eslrg • blUrmt,tır. Bunlar •ıraalle töyledir: 

TU 
Seyyar satıcı Ya.şova ile oğlu Ya· 

yetini halk& anlatmak için <ıöz ısC>y· me, rlc Hava, TUrlc l\tatırlf, Ulusal . U 
1 

• ko. yeril bir takım o an kurut.mu' 
liyeeelt yurdd~ar için Halk Partıı;. Ekon<>m ~ e Arttırma cemiyetleri, yd k h K ve kUçilk paketlere 'ko urara a,. 
tstan'bul teşkilatı taratından tallma.- Basın urumu. Bu geçit resmini 1 dl fi 
ta uygun olarak halk kursWcri kU· mUteakıp mera.sime J\lhayet veril~· lls Seyitin ve Cava ça~~ ye ::· 
rula.caktır. cektlr. mını 5 kuru~a. 1a.tmış ır. a a 

oğ\ıl 25 e: Ura para cezasına çarp l· 
29/10/IHl çarşamba gilnU saat 13 Gece )apılacıık mera5lm mışlardır . 

ten itibaren VılA.yttte Vall Larafın· ' He.lkcvlcri tartıfırıdan mlllamere ve kon!ern.nıılar t«>.rtip ~Uccek, 291 BUylik lokantacı Vaa!l, belediyece 
dan tebrikler kabul olunacahtır. hnd kll ta ·r ı .. 7 5 k ' l0/9ıU çarşamba g!lnU ııkşıımı saat ....., ı rı es nue ' uruş yara.ı 

HUkQmot kon• 6uıda ·•evlet nanıı· iken bir kA~e f"kembe ,..,. ....... ını 1" D -e " 22 de Vah \·e Bc:edlye Reisi tartıfııı· "'° T ""''.._. ... 

na ya.pıla.n kanunl mcro.ııim bittik· dan Tıı.k im ı; z!nc:aında. bir balo kuruşa satmış, 2:; lira. para ceza.s1.1a 
tM ııonra merul:me dahil olanlar ıa· verilecektir. Gece yapılacalt !ener ve bir hafta dUklta.nının kapa.tılmaıı 
at 14,30 dan evvel Taksim moy<la· la~ına i,Urnı; edecek olan askerı ı cez~ına çarpılmı,tır .. 
nında.ki tribünde t.opla.nmı9 buluna· blrllkler İstanbul Komutanhğmcıı Kuru kahveci Sa.brı, Ispartalı blr 
caklardır. tayın olunan fııner alayı komutanlık tacire 30 kilo halıs nohudu halis kah. 

Taksim meyd&runda. yapılacak tarafından gece saat 19 da Takııi:n ı ve diye kilosu 180 kuruştan satmıf, 
mera&ime iştira.k edecek olan ordu meydanında hazırlanmtf olacakla.t· bir hafta hapse, f>O lira para eczası· 
cUzUtamlan, okullar, itfaiye vo po·' dır. B".ı ala.ya ılvll teşekküller de . ~- na ve bir hafta. da dUkk!nınm kapa· 
Us t~kflA tı saat U te mera.sim ko-1 Ura.k edecektir. tılmuına mahkQrn edllmlşUr. 

T r abz o n 
y a ğları 

Komisyon [yatları 

bir miktar arttırdı 

10 ton çivi bugün 
tevzi ediliyor 

Son gUnlerde Orta Avrupa ve şl· 

mal memleketlerinden 10 ton çivi 
gelmiştir. 

VHAyct emrine verilen çivilerl.ı 

tevzilne bugünde.n itibaren başlana· 
cak, lhUyacı olanlara lhtiyaoları nls· 
betinde tevzi edilecektir. 

Fırmlar sıkı kontrol 
edilecek 

Bazı tmnların kont.ıoldan k&çma.t 
için geç vakit ekmek çıkararak bir 
an eV\'Ol şatmak yoluna. ~ttlkl ... rl 
nazarı d!kkatl celbetmı~. bu var,ıye· 

tın önüne gcçllmealnl temtnen fırın· 

ların ııkı bir l<ont.ıol aluna alınma· 
ları için allkada.rlara ka.t:l emirler 
verllmlfttr. 

Fiyat MUrakıtbc komisyonu dUn 
V a.ı ı mua. vi nl Ahmet Kmığın rlyase· "'!'!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!""'!!!!!!'!!"!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11!!!'!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!'!!!11!1!!!!!1!• 

tinde toplanarak son gUnlerde yağ· 
cıların müteaddit dcfıı.lar tlyauan 
art.t.ırmak ıçin mllraeıı.a.t et Udwl 

Trabzon yağı meselesinl görüşmU~
tUr. 
~ 

·Hey gidi çocukluk ! •• 

ı:f1 l(J ~ DllE "' f 
G~~ 

Lüzumsuz bit 

zahmet 
l' "'' 

A nadolu a.jıınsının Jldl ,.,. 
teıı;rafta, l\lllf!!Ufad' ~ot 

pılan bir boğa dö\'n,unde )1 ı'
r.:mnyo Kanaro'nun kal~ıııe öldjjjll 
eden bir boynuı. darbesıle 
blldirUmcktedlr. ııtr~ 

Dtn lerlu dbvli~ttiğU "6 de\ırdt 
bhılcroc lnsıwırn öldiilD bir ıJtı' • .
boA'a dö\•litU \ e bir ~111~ rfl' 
bluıııü lıuuıdislne benlrn K1 !Jllf' 
w arayan bir ınuJıarriroeıı ı il' 
kim metclll< \erir ki ııjan:.ıt111 
zahmete katıanmı,. ı;ı) 

BİR JAPON l>ARBI~ Ofl" 
teC' 

Japoııl!U', paalf müdııfaA ııeıtrl# 
lerl yavacakl:ırmı5. Bıı teerD ,i" 
dikkate şayan tarafı ışıiU»';erl'ı' 
dllrWooeğl \C Japon tııY.) .. ~ 
hakiki bombalar otacDi1 tat ..;· 
Japonların t:Blr ameliye, blP ~ 
rlyedcın lyldlra diye bir dar!,. ,-r 
lerl vardır ama bence bin ...,,,,,, 
lancı bonıba blr tane p.bld 
dan lyldlr. ~ 

Allah bu tecrllbe)I ıeçlt 
kolaylık \ersin. zJJ"''İ 

HA VA TEHLiKE 1 I\!İ 
JJlTECf'.K 'l ;",. 

Graham, New-York 'l'iıod fi!' 
tetilnde lrıgiltere "e Amer:;-1 .; 
yare inşaatının ıseııede s,,o ~ 
dujtunu yaııyor 'e ;ı,enl ~ 
fabrikalar Bl"ftk ışıe.meğe ıd'• ıd 
ğından önUmUıılekl tcıUJ1lO ~ ,1 
bareo yalnıı; Amerikanın ıil eti~ 
tayyare yapacağını tıııbel' ~ .,S 

Günde 2:;0 tayyare, 1!1C ~ 
, t>an bin kUsur tay;rare d 'yJi 

Dlfer torattan ArnerıııaJı .ıt' 
ral Bird rudyo ile l:'raııs•Y' tJl 
ben \'Crdlğl bir nutukta bd";e. 1-
eder tan:do: «Bir gılıı ıeJeıv:;,,ııt 
cökyUı.U Amerllmtı toY~ 
tilnı il ah ulııeal(tmı diyor. • • .JJ>'•' 

lliltuıı bunlardaıı ö~le ~; 
ki milletler tayyare yarı~ı.Jll ~ 
ca hızı ,·erirler 'de bUtUn 

1 ~ 
60kl laUno çıkabllirSC seti ;/ 
ch.a vıı. telılikcsl» dJye bit tef 
mıyacaktır. _ .. ol 

====~ 
borunuz~ 

Söyligeli~ 
Oku;na kit;bJ Nihayet A'bdulhamit devri geldi, zc bir mani teşkil edemezdi. 

çattı. Bu hukGmdar çok korkak, Bunlar arasında namus ve vic· 
vehimli, vesveseli idi. Amcasile dandan tamamilc sıyrılmış olan 
kardeşinın bir kaç ay içinde taht· bazıları da başka türlü alçakça. 
tan indirilmiş olmaları yiızundcn iftiralar yapmakta tercddut et· 
onun bu vohml, vesvese i hastalık mezlerdi: İkinci Hnmidin can ala. 
halini almıştı. Bu scb~le sa~lam 1 cak damarını lyi bilen bu vicdan· 
seciye, satısiyct, enerji. lrndc sn· sızlar, vali veya mutasarrıfın halk 
hibi, cesur, bilgili kimseleri dev. la .gizli gizli temaslarda bulundu· 
Jet tcşkUlıtmdan uzaklaştırması gunu. geceleri evinde toplantılar 
tabii idi. Ve böyle yapıldı. Mühim yaptığını. etrafa ihtilal, isyan to. 
idare ve kumanda mevkilerine humları saçmakta bulunCluğunu ve 
şahsivetslz, silik ve tek meziyet· fırsat bulunca padişahı tahtından 
lC'ri kendisine candan ba~lı bu- indirccetini iddia ve iWbar eyllycn 
Iunmnktan ibaret adamlar bulup jurnaller tertip ve arzederlerdi. 
oturttu. Memleketin her köşesinde Bu jurnaller yüı:i.ınden felaketlere 
her gün ne olup bittiğini öörenc· uğramış. çoluğu, çocuğu sefalet, 
bilmek, anlıyabllmck için merke. perişanlık !cinde mahvol~uş bed. 
ziyet usulünü son haddine çıkar· bantların sayısı az değlldır. İşte 
dı. Tekmil sallı'blyetlerl sarayda size bir m~l: 

DUnkll celsede, bu cevabın gelme· 
diği na.zan itibara alınarak, mak.ı.· 

mı l:ddla ve mildıı.faa vekillerinin ta· 
lcbi Uzcrlne Vekltletc tekrar ehem· 
miyetle tekidine karar verilmiş ve 
muhakeme 13 teşrlnısanl pe~em?>e 

gilnUnc bırakılmıştır. 

Yağ mıntakalarından gele."l rapor· 
lara göre istihsal mıntaknlannda 

yağ fiyatları muayyen bir nlsbct da· 
hilinde yllkselm~Ur. 

Komisyon bu yükselişi nazarı iti· 
bara alarak yağ !iyatlarınıı. bir mik· 
tar zam yapmıştır. 

Mübarek ramazanın sonunu bul· ı beyaz çeyrekten çil ve sapsarı lira. 
duk: Yarın bayramdır. ya kadar bütün paraları bir gün 

Şeker bayramı, ismi üstünde, içinde toparlamak, buiilnün i~ni 1 

bulu:ımuyor ,, 
- 'Osktidarda şenı~ıpa~ ~ 
numarada emekli yüıb•t ,#" 
ÇenceJcloğlu soruyor: Ji.ı~ 

--o--
Kırmızı mercimeğe 

fiyat kondu 

Evvolce toptan 120. kuruşa satılan 
Trabmn yağları ~lmdi 132,5 kunışa, 
perakende de 134 iken 150 kurup 
çıkarılmıştır. 

Kimli Boran dörc'IUncil sorgu 
h!ldmllğlne tayin edildi 

tatlı bir bayramdır; hele çocuklar 
için ..• 

Ben çocukluğumda bu bayrnmın 

r---:----- niçln yılda bir 
defa olduğuna 
bayağı UzutUr. 
düm ve ramazan 
ayının günleri 
azaldıkça bar 
ram bana daha 
uz:aklaıııyor ci· 

topladı. Valiler, şu veya bu saha· Ba~anzade (Mustafa Zihnl P~
da herha~I 'bir tcşeM>üste bulun. şa) bır sancakta mutasarrıflır, bır 
mak için değil, villıyet merkezi 0 • 1 kaza halkının yolsuzluktan çok ıs. 
lan kasabanın hudutları dışına çı· 1 tırap cektlğlni görüyor, yüreği sız· 

! 
lıyor. yol açmıya kalkıyor, amele 

Fiyat :MUraka.be komtsyonu, kır

mm mercimeğe de tiyat tosbit et· 
miştir. Tesbit edilen fiyata göre 
bundan böyle kırmu:ı mercimek, 
toptan 25 kuruş 10 paraya, perake:ı· 
de de 2!) kuruştan fazlaya satıla.mı 
yacaktır. 

Bundan başka komisyon, uzak 
semtler- için 20 pnralık blr !ark ka· 
bul etmiştir. 

--o-

Bir mUddet ovvcl Sarıyer vo Bey· 
oğlu MUddelumumt muavinllklerinde 
bulunan genç ve kıymeUI adllyecUe· 
rimizden KAmll Boran, İstanbul 
dördUnctı sorgu bAkimllğine tayin 
olunmuştur. Dün yeni vazifesine baş 
layan KA.mıl Borana muvatfaklyet· 
!er dllerız. 

'.l'ram,·ayda cüzdanını ı;arpmıtlar 
Samatya Maliye şubesi odacıları ı· 

dan Mehmet, tramvayla Ltı.lellye gı .. 
lirken arka cebinde, içinde 6SO lirası 
bulunan cl12ıda.nını çarptırmıştır 
Mehmedin şlkAyeU Uzerlne tahkik ıt 
yapılmış ve cUzdanı ll5 yaşında Eyüp 
adında blr çocuğun çalc'lığı anlSJ}ıl~· 

rak yaktılanmııştır. 

bi gelirdi. Hele son gUnün ikindi· 
sinden sonra atılan toplarla son 
iftar ·topu arasında zaman bir tür· 
lü geçmiyor gibi gelirdi. İftar to· 
pu patlayınca sabırsızlığım biraz 
sükünet bulur ve ertesi gün çok 
erkenden kalkabilmek iı;in muta. 
dım hillıfına ·yemeği yer yemez 
yatağa girerdim. Çünkü, Allah 

eksik etmesin, kabarıkça bir ye· 

kuna varan akra'bayı ziyaretle 
ellerini öpmek işini bir günün içl. 

ne sığdırmak en büyük emclimdi. 
Bunun da sebebi, akrabadan her 
birinin benim için ayırdığına ka· 

tiyetle emin olduğum çil ve bcm· 

ne olur ne olmaz ertesi ii.mc bı· 
rakmamaktı. Akşam, yaya olarak 
devri Meme çıkmış bir e;eyyah 
yorgunluğile, fakat tahakkuk 
eden bütün vereileri ciıbayete mu. 
vaffak olmuş bir maliyeci muzaf. 
!criyetile eve dönerdim. O vakit· 
ler bankaya ehemmiyet verilmedi· 
cı. verilse de bankaların tasarruf 
kumbaraları olmadığı içln topar· 
ladı~ım paraların iri kıyımlarını 
ayırır toprak kumbarama atar, 
ufakların da bayramın ikinci ve 
ilçUncU günleri altından girer Us. 
tünden çıkardun, r----------~ 
Şeker yemek· 

ten de, çok şu. 

kür mide feı;a. 

dına ulramaz
dım ama, silzme 
bal kavanozuna 

HERGüN BiR FlkRA 

Esrar 

topluyor, işe başlıyor. Fakat gü· 
I nün birinde padişahın bir iradesilc 
azlediliyor. kendisinin anlattığına 
göre (muhafaza altında olarak li. 
vanın bağlı bulunduğu vilayet 

Bağdat fatihi Dördüncü uıtan merkezine gotürillii~·or. Otuz ay 
Murat Yıldınm Beyazrttnn dalın kadar bir zaman şiddeUi. merha· 

metsiz tazyikler. tarassutlar altın· 
atak, l'nnız Sellınden daha :r:or· <Devamı Sa. 4, Sü. 4 de) .•. 
ba, Fatih l\lehmctten daha kan 

Fakir 11nadolulular mem· 
leketlerine gönderiliyor 
Memleketlerinden lııtanbula geA:ı· 

rek geçimlerini temin edemlyen fa. 
kirlerin memleketlerine meccanon 
gitmeleri için İstanbul Belediyesi 
tertibat almı' ve bu gibiler! gönder· 
meğe başlamıştır. 

Paralar sahibine iade edilmiş, suç 
lu Adliyeye verilmtı;Ur. 

dökUcU olarak tanınmıştır. Os
manlı tarihinde ilk defa Ahfzade 
Hü elin Efendi adındaki Şeyhul-

1 IAmını idam ettirmekle nam al· 
mış ,.e adamcağıza, öldürWen 
ŞeyhaJlah\mlanıı birincisi olmak 
şöhretini kıwındımııştır. tcklyf, 
tUtUnU, kahveyi ya11ak etmiş \'e 
bu yuağa riayet edilip cdUmedl· 
ğlnl kontrol l~ln geceleri kıyaff'.

tınl değiştirerek şehirde gewıek, 

hattA, suıı UstUnde yakaladılt a
damları hemen öldürtmek gibi .... 
şırı tltlUlkler bile göstermfştıi 

Sultan l\lurat, bu gezintilerine 
tesadüf eden bir ramazan gUnü
nlin sabahında, yalpalıyarak ytl· 
rllyen bir Bektaşi babasına rast· 
lar. A~ını koklar. İı;kl kokusu 
alamayınca nerede ve neden sarhoş 
olduğunu sorar, Bektaşi aırrını 

saklar ve biraz da kafa tutar. İ!} 

uzar, nihayet Sultan Murat ken
dini tanıtmak, biraz da yumuşa· 
mak mecburiyetinde kalır. Ve: 

- Ceddim hakkı iı;ln lllşmlye

ceğlm una. der. Ancak, lnsam 
bö)1e kokusuz arhoş eden nesne
nin ne olduğunu sôylemell!ln ha· 
na. 

Bu tatlılık karşısında. Bektaşi 

ge\'şer. Gevrek ge,Tek güler. Ete
tini öperk~n de: 

- •:Srar ııadişalum esrar. 
Der ve kıı.sıp gider. 

olmıyanı kimde varsa ondan alırım. 
Edr:U, iyi bir arkadaştı. Ona alışmış· 

tım. Böyle sozlerln her gün kulağımın 
dibinde tekrar edilmesinden kendi he. 
sabıma ürkmeğe başladım. Hem de ken· 
dimi korumak, hem de arkada5ımı kur· 
tarmak ümldile bir gUn Eddiyl Şlkagoya 
kadar siırilkledim, kız kardeşimin apar
\ımanına gctJrdim. 
Aralarında uzun bir münakaşa oldu. 

E~dlnln gözü dönmüştü. Hiçbir söz para 
etmedi. Çocuk. ertesi giln gangster ma· 
ccralarına atılacağını söyliyerek uyku_ 
ya daldı. 

Virjlnyn bundan sonra beni bir ke. 

nara çekti, Dedi ki: 
- Kardeşim. bu dUnya. hak Uzcrinc ku· 

ruhnuştur. Hayatta mAnasız:lık mı ve hak· 
sızhk mı ararsın! Fakat bır ndnm, hırsız 

ve haydut olarak dünyayı düzeltemez. Ha· 
ram malla. karnını doyurmak kolay görUnUr 
fakat en zahmetli yoldur. Sonunda köpek 
gıbi ölmek veya vıı.hşl bir hayvan gibi .ta.• 
feslere kapanıp zindanlarda sürünmek var· 
dır. Dllnyayı herblrlmlz kendi kudretimıze 
göre dUzeltmeğe bakmalıyız. Ben varımı 
yoğumu işsizlerle taksim edıyorum, etra· 
!ıma iyilik ve sevgi yaymağa çalışıyorum. 
Bu kendhne gore dUnyayı da düzeltmenin 
bir yoludur. Sen de fenalığı ortaya koyarak 
ve ruhlarda 1ylllk hasretini uyandırarak gü
nUn birinde bunu yapacaksın. 

'Sen ogUnlerdc Eddinın tesıı:i altında. cıd· 

den buhran geçlrmcğe bw;ılam~ım. Namu· 
sun son hudut noktasına varmıştım. Blr 
adım daha atınca kendimi uçurumda bul
mam tehlikesi vardı. Kız ke.rde,ımın sözle· 
rt, yanlış bir adım atarsam onu manen öl· 
dUreceğım hakkında vardığım kanaat beni 
kurtardı O gece kararımı verdim: Namwı
lu kalacaktım. 

Sa.bah Edeli benden açıkça bir karar iste. 
dl: 

- Hayır, Eddl, dedim. Ben hırsız ve bay. 
dut olamıyacağnn. Senin arkandan gide· 
mcm. Sen de vo.zgeç. Kızkardeşimln hakkı 
var. Bu dUnya gUneşll bir yer, hayatın her 
vakit parlak bir köşesi keştedllebillr. Ru· 
hunu kendin için karanlık bir yer haline 
koyma. 

- Boş lA.f .•. Bunu senden dinlemeği bek
lemezdim. Ben tek bSJ}ıma. aWacağrm. Ya· 
kında Şikagonun meşhur Gangsterleri ara· 
smda benim adımı da duyarsın. 

Haklı çıktı. Adını pek çabuk duyduk. 
Ertesi gUn gazetelerin ilk sa.hi!sl · Eddl Ha· 
neyin adlte ve resmlle dohnuştu. Bir !abri· 
kanın vezne odasına sUAhla girerek vezne· 
dardan ö!Um tehdıdlle para koparmak ls· 
t~. fakat ltl'ka.dan gelen bir bek~ tara· 

tından vurulmuştu; hem de tam lro.lbindeıı .. 
Gazeteyi Vlrjinya ile beraber okuduk. Za 

valh çocuk, dedi. Böyl'clerl hastadır. Böyle
lerini tedavi edip kurtaracak bir sa.nator· 
yum olsa her halde bu !enıı.lığı işlemezdi. 

O saniyede hissettim ki kız kardeşimin 
derin bir görUştı, hem de cömert bir kalbi 
var. Basit bir garson kız gibi görünen bu 
astı ruhlu ma.hJQ;kun eline para geçse mut· 
laka serseri çocukiara. mahsus bol ışıldı, bOI 
havalı, çok ferahlı bir sa.natoryom yapardı. 

Birkaç gün kız kardeşimin yanında kal
dım. Fakat serserilik kanıma karışmıştı. 

Hiçbir yerde duramıyordum. DUnyanın iyi, 
kötU bir niza.mı vardı. Fakat ben lbu niza· 
ma uymanın yolunu bulamıyordum. lşto 

yirmi bir yqına varmıştım. Ne olacak
tım? Bana sinesini kapalı tutan içtimaı sıs. 
teme nasıl dost ole.bUlrdlm. 

Vlrj!nyaya. bir akşam içimi boşalttım. 

- Jim dedi, sözlerini dinledikçe senin he· 
sabına utanıyorum. Benim etrafımda ışsız
ler dolu... Çalışamıyorlar. iradeleri yok, 
hayattan korkuyorlar. Ya serseri, ya dilen. 
el oluyorlar. Başkalarınm eline bakıyorlar. 
Sen onlara benzer misin? Sen kuvvetlisin, 
een ba.,ıtaam. Tom öldUgu zaman no demit• 

düşmüş sineğe ...,.o6-oıı..ı..oı.ı..r..&.L,;.~ 

dönerdim, 
Çocukluk da Geker bayramı gibi 

tatlıdır. Eski bayramları aramıyo. 
rum ama, itiraf edeyim ki, çocuk. 
luğu çoook arıyorum, 

Tir yaki 

tim ? . Ben senin Uzerine her ba.hsl ka.bul 
ederim diye dUnyaya meydan ukumuştum. 
HQIQ. öyle, h!lll bahse tutuşmağ& hazırım. 
Kim ıs terse ka~ıma çıksın: eşyamı, para· 
mı, yarın elLme geçecek her şeyi ış1md1den 
bahse koymağa hazırım. Jlm, ben sana lna. 
nıyormn. Sen neden kendine tnanmıyorsun? 
Kızararak l'.lnüme baktım. Kız kardeşim 

sözlerinin tesirsiz kıı.lmadığmı görünce 
daha fazla ıstııronetıe şu ~z~ri ııOyledl: 

- Jlm, blr teklifim var: Burada ~al. Ser 
scı1Uği unut. Yazı yazmağa ba.ışla. GördU· 
ğUn serserileri, kendi hayatını, heplmiz:in 
hayat~ı taBvlr et. Para dilşllnme. Bilirim, 
benim paramla geçinmek istemezsin. Fakat 
ısa.na borç vereceğim. Yazını gazeteler, 
mecmualar kabul edln<:e ödersin, 

Bu tckllti kabul ettim. Hakiki hayattan 
alınmış bir roman yazmağa koyuldum. Elle 
yazıyordum. Yazım iyi dtığildl. Kız karde· 
f1im mtlsveddcleri okumakta zahmet çeki· 
yordu. Taksitle bir yazı ma.Kinesl alm~a. 
karar verd1, ır.evinlyordu. 

- Taksitle mal a.ımak için hiçbir zaman 
ibu kadar makul bir seb~p bulmadan, di· 
yordu. 

Davetsiz misafirler artık evde diledikleri 
gibi bağırıp çağıramıyorlardı. Kız kardeşim 
yanlarına sokularak ışu sözleri fısıldıyordu ı 

t'Aman gtlrllltü etmeyiniz, kardeşim Jlm 
içeride llk şa.heslrinl yazyor, ışw;ıırmasın. 
Kitabımın ham malzemesini Virjinya. t;e 

~era.ber lı&Zırla.mıştık. lklmiz için de iM&n 
.(Arlw! ftl'), 

yıl orta okula koyduı11· ~ı# 
&en verilen Uııte • mucl~ ,ı; \ 
larcru aldım, yalnız o # , . 
bmı bulamadım. Bu wı-P rıJf/J 
retmen çocuğumu, çoCıl )#1 f 
beni ııkı,tırıyor. ıotaPÇ.' '~ 
dlvor Maarif \'ekUI ı.ıt~ lf 
~nu

0 

tekzip ediyor. Bil ,, 
Cevap - Bahseıuğin~ıı f 

klta:bmın baaılmakta old .;.P 
l!kadarlardan öğrcndi1'· ıı~ 
mevcudunun kalmadıgJ~ 'Dl' 
leri bu k1tap için çocu 

21 
6' 

tutlma.aına dog-rusu bl 
i l· mana. verem~ık. ...ı 

~d'"" 2 - Şişli Şehltmuhtar ııııııtl ~ 
nmnarah arartımanın Goıe' 11 
treelnde Bayan şu~fe ı-ııı;_,;~ . 
ruyor: Rugan ayalckBP 

1 oe 
şıp çatlamaması iç n ,# 
b '?. 0,.rı 

Cevap - Arıunra f> ~ 
sut ırtırmeıı kurudul<tanıııSI"' t' 
kesik ııoğania uğmalı ":r1ıı' /
bezle parlatmalı. SUt '/ ~I df 
tinyağl \""e tuzsuz tere)'t\ 

rUlelılllr. ~ 

i!ij;@l:W :D)~ 
. ,. sı 

\,ulluk kıza. tJll~ •" 
Tekttik dll~eğe ~! ~ 

cılar tarafından mllJdeıe.,_rll' • ..r 
luk, lezzet n kokuııu ıti ıııal -;,. 
etleri arasında pek 111aJ' r ~ 
hr ve fınnda luz.artı.JJlll~111,.u' _... 
zetU olur. KUJları t~_...,_,~ 
ye ayırmalı. KAfi nıU'_. ff'I"'; 
Nı ,.e birkaç çentıııııif '"6 .ır ,e 1' 
barlı ateşte çevlrer.,.. ıJt"~,,il' 
Uzerlerlne has un t'eY• ~~ 
zu serperek haflfçe 1' ~ 
Tepsiye aldıktan sonra. J'_,.tf 
ve biberini serpmeli· V:~~ 
domatesleri üurlne ,.e "''-..; 
na sermeli. TenceredelP dl 11'1~ 
mut soğana kAfl nıııdıt~ .il 
nııt samıısak ili ,·e ed ~ 
kepçe et suyu ]le biruııt; ~ 
dökınell, biraz da keti' .Jlfl':,, 

teı~· il'". 
11crplşUrmelL Erinl1' il JI' ~ 
buJanmı' bir yağ 1<ı\f1 1 

.,_,,,...-, 

rlnl örtüp tepsiyi arı. eııll"-"' 
fırına ı.UrmelL Arasıra ~ç u'~ 

........ ııı• 
narındakJ ınlan _.,- ., 
gezdirmeli, klğıdın le•' pıt1' J 
meydan vermemeli· bit.e f'~ 
zarınca tabala ~JJıt ,,,
pllres.l veya ıı:: ~ 
~ tJH .. nı.ıiı. 
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l1ısan BORAN KON Leyli lVl.eccani Sovyetrejimınin 
YA' D A mukavemeti 

Alman yarma . imtı·hanları netı·cesı· :'l'e?~n: M. H. ZAL 
~ u harblDlP başıpcWıberl 

hareke ti r ' ~ .\Iınan rııdyolan dört, be, 
"Sayın müze memur, umüsaade et de, ilim saygısını bu I defa ~u 1ıabcri tekrar ettiler: dlus 

"-ı bir (Başı 1 incide) X 
tı....,_ ı.ıetıco cıımnlabillr: 
~r, 'l'lmoçenko ordularını 

' \'a garbında ve ,,ehJrde tama· 
\ıı U..ta edip lmha etmek planın· 
'\'azceçnıemlşlerdlr. ZJra, Rut· 
le ı...ı !ut mevalnılnde Ural gerisin· 
' ordular toplamak lmkanuııı 
~ - Olacatı lhtJmallal kabul et· 
\~· Ete.r J[allnln Jstlkametın
" ~-llerıemeto mu\'affak olurlar
\~ kı11kacının uı;ları llosko
~ -nlllllda yerJ~eblllr. Bu tak
' ~ pliuı noksanısız bir Şl> 
la ._~uk etml9 olur. Merkez
~ l!ılatalllk latlkaınetlndekl 

Sa -rusuaun biraz l'avap· 
\ laUauetı do bu ohıa gerek· 
'ı ~ Uerledlkçe merkezde
~ taarnuıunun ağır lnkl~at 

'· 4bualann işine daha rok 

\~l• Riar.aa'a Uerlemderl· 
' =--at lliJI bir z,a.rarı da cenup• 
.... ~ Budlyenl ordularının ~I· 
~.._._tan ktlfatma taarrwwaa 
'"- ~ıdır. Almanlar ~im· 
ı.... ~ lllelarl kıayoağına \armış bu· 
~. Timoçenko ordularlle 
~ orduları araıunda artck 
"" blr cephe kalmaını9tır. 
'-t "-Qba dllerl flmale dotru bi· 
,~ ko.ltuJ'u tefkll etmJt
" • lturad& 9"JcQlceyt U.tt1nlü.· 
~~nn elindedir. 1kl Rus S lıladem birbirine yardını 

~Orlar. .\lmaal&r' laterlenıe 
..._ -u\'a doğusuna, \'eya lsterler&e 
~ ordularıwn ~imal cenahı 
~ 8-Jl)'ebWrler. 
~~iz Jaatularlar ki, Alman 
~· baber nrdillml& ya&a• 
~ Oreı lstl.karoettnde ltUyük bir 
~t beklemek lUım geldlllni 
~ ttk. & va&Jyet tahakkuk et· 
\ı.'""I'• \ 'e hakiki Alma.o yarması 
'~o · Budilenl ordularının 
\--.ıuarı Uzerlnde vuku bulmllf• 
~ 4lınan1ar buau Don ' '0 hattt. 
~ '-hrtne k&clar derln1tı9ti.rme-

~~· 
~r evvelce Lenlnıradın ca· s kapıldılar ve VorOfllof or
' &akıp etmemekle epeyce 
~ ~bettiler. Bu leler l\loako· 

" ..... ~ kapddakl&naa ~· 
' .---an olan teVlnlk.eyfl bre
' '-aı ecıeceklerine hllkmedile
""- aevkUleey!f barel<At, Budl· 
~~arını matlflp ,.e bnha et· 
\ ~n. ve Volp nehirlerine ka· 
\ ~Yerek ıran - K&fkaa yok&· 
,~. 

\ li!ıkrar edelim, ki Rus ordu
~'nda ııılcı blr trtıbat ve on· 
\ ı.. lbtlatakn bir cephe olmadık· 
~ ~o.'·~yı kurtarmak mUtkUl
~'-.ıııa.rdakl Alman kuıtatnıa· 
~ ~ llıQJıakkak geri atılması ve 
~ '"- cephe tutulması IAzrmdır. 
~~ elde edlldl.kten &onra 
~ il dlltte Bu11 orduları munS: kkılcle prk& çekilirler \ '6 

'4evam kudretinl muhafua 

~ 
~· ş=~ :lc=j. =ko=Jla=rın= 
•Za yu :turduğu 

af yon 
~ (Başı 1 incide) §X§ 
~ •n sulh ve emniyet bakı· 
~ )er~n vermek, aklın ica· 
\.'ine ıetirmek vazifesi bµ 
.~ ı... bize dU§ilyor. Aşağı yu· 
~ ~lta herkes gaflet sürüsüne 
""-"'«ll1f, mücadele ateşile gözleri 
·~l§tır. 
~ dUnyada sulh, emniyet 

~ Sılf hüküm sUnnedikçe hiç 
~' leJtet kendi iç varlığı için. 
~ ,} Ve emniyete kavuşamaz. 
\.. 1 •ıı~ Sulh arıyan her milletin 
,~ • h hedefimiz, bütün dün. 

rtı 111h ve emniyetin bir daha 
l)>acak surette kurulması 

~le 
l'llllletJ, bu ideali hep be-

'~henırnsiyecek olursa mı.rtla
~rabU ir. Meydan vardır, Ze. 

11 !Undur. Biıtün dilnyanın 
et felAketini tarihin hiçbir 

1 e görülmemiş ölçülerde 

1:
1ralarda, demiri tam ta· 

;n. dövmek gerektir. 
~J.ırrıet Emin YALMAN 

mfihanlordo birinciliği Çafolcadan mukıncmctl onuna ennl,tlr. Ar· 

derece mutlak anlatan bir efsanemiz sağ kalssn!,, T h 1 T h tık Ru ordu u cöıUlnıl\ştilr.» J 0 İr Oğ U 0 İr kazandı Bu gibi ııc~rllattan şonra Ru 

~------------~-~~~-----~--~~-~--- ~b~,20ITd~~a)-Leyll S~a~tınu~~M~~ne~~ mu~,~~~~~~~m ~~ K onyaya Cihan harbindenbe. ni Halk Partisi ve Halkavi binası dum· Hılkevi reisi Avulcat Hulki meccani olarak yatılı mekteplere gelen, l\fehlzer, Fahriye Aydınlar, $itti. Hele bu on llefakl ma ıvarıa 
ri ikinci defo gıdiyordum. yapılırken Konyalılar benim ıstı· Kara;ülle hiç ~phe yok ki her girmek üzere biltiln n•emle"'ette Almanlan lı:ıkh ı;tste "it yolda 

H l
. • " Asiye Varan, Huriser Erbab, Sa· 

ay. ı değişmiş olduğunu soylemlş. raplarımı duymu~ olacakl•r çUnkU Konyalı gibi vatansever ve kül· 4601 talebe imtihanlara !§!Irak et- itli. «Tin\~cnko orduları grurıu ar-
lerdı. Eski hatJramın elemanları . binanın taı olmasında ısra~ etmlı türcU bir adamdır. Hiç durmayıp miş, bunlardan H6 sı imtihanı blhn BaiQl, Zekiye Tura, ŞU\\,ran tık yoktur. hnlıa lıarcketı tamam· 
arasında §Unlar vardır: DUmdilz 1 ler. Sonra bu ıstırabı mımar da benimle kültür ve medeniyet te· kazanm~tır. İmtihana iştirak Tiirkman, lan,nıştmı tledUer, biz. de inandık. 
bir ~o~ir· ~erpiçten ynpılmıı o· j duymuş olacak, Zira beton ve kU. zatları üıerlnde konuı1.1yor, ayni eden talebeler arasından yalnıı Cajaıoaıu ikinci ortamcktcbin· Ualbukl D. N. B. nln bir tclb'Tllfın· 
lan Alaeddın sarayınm bulundu· bik diye maskara bir ıey yapmak ıeyleri duyuyor, düşUnilyor ve Çatalca orta okulundan imtihana den, Reıid Abdullaho~ulları, Re. da anlahhJ•fıl\a ı;orc 'flmoçenko 
Cu tegc, yer yor arıyoruz:. Toplan. giren köy ölretmenl Tahlrln otlu cep Mndo~ctu, Ahmet Dıç, Nihat, odunun bugünlerde yartığı ~lddet· 
sivri bacaları ıö. 1 Yazan: tının birinde Tahir imtihandaki bütü nsuallere Turhan, Flktet, ibrahim. Zeki, li bir mukabil taarruz ııU kl\rtiıl-
le çarpan medre J ;cnç adamın blrl tam cevaplar verebilmiştir, Bu Vehbi. Necdet. Mehmet, N1$ır, ınü~tilr. Ylıtl'tlcıı ;elen bir telgraf 
seler ve dikkate smail Hakkı BALTA CJOGLU . kitap sarayı me meyanda İstanbul ~ız lisesinden Muzaffer, Necdet Öı:han, İrfan. daha ileri 'iderek 1'1nıotenko ordu-
deier birkaç si· _ muru Mesuttu Hüsniye Akkancacık, Süheyltı Ul· Ercümend, Fovıi, Süleyman, Ham· unun bili cemıhtaki A101110 t:ıar· 
ma: Sel~k tarı. Gallba • önüme duz, Şükran Aksıı, Mual!A Mut, dl, Tevfik, HU.eyin. ruzunu dunlurdufunu ı;öylUJor. 
hile ugraşan sultani Arabi munl· Jstememi§. Binayı Selçuk Türk üs· koca bir kitap müşveddesi yığdı. Blwn blldlilmlı; me\·cut olma· 
limi Abdülkadir Efendi, Teneke· lClbunda yapacaktır. LCltfi Berk· Bu Konyaya ait zengin doltüman• K b h S )an bir ordunun dök\ıntUlerı -zura· 
cizade merhum Mehmet Efendi, men krokiyi ıöıtcrdi, Jkı noktayı ll bir ~erdi. uj ys ev ovyet hü. JAPON y A da burad• ınU(lafaa teşeblıU!lerl 
Belediye Reisi Muhlis Bey, Tabii onunla işaret ettim. Atatürk hey· _ Aman, dedim, Konya bina· kümet merkezi oldu yaparları;a bu kendilerinden belde· 
bu e~a ve insan hatıraları ara· kelini b1.1 koridora kOYmayın, Çün ıarının rölövelerini de koysanız? (Başı ı incide> 1:.ı nt(f!k faaliyetin en &on haMldir. 
ıunda yeryüzünde birer eı1 daha bu kil arkası camckAndır, dedim. Son _ Çok zor olaeak, dedi, cevap ?':eo."york, 20 (A.A.) - Reute:: maktan ve bu nazık dovrede or· Herhııldo qlddetll mq"abll taı ı 
lunmıyan Selçuk anıtları da var. ra Halkcvlnin önünde 50 bin ki§i verdim. So\'Yet Rusya hllkdmet merkuin~n dunun lda.re1ini elde tutmakun ruı.» ~·aııınalan ııkla sıtma~ 
Yine pek tabiidir ki, Konya fikri, alacak bir meydan olmalı dedim, _ Kim bilir, sizin gibi bir kaç Moskovanın 880 kilometre c~up dil· ben ancak mUtonuauı ola.bUU"lm.> Ru müşahededen çıkac3k netk-r 
Mevllnanın türbesi hatırasınaan Parti reisi, bu çok uyanık ve va. fdeall&t mimar da vardır. Bunları !usunda Kujbyshev şehri11e nalde· Tokio, 20 (.ı\.A.) _ Japonya Ha· udur ki Ru. ınııka,emcti çok :;ar-
hiç ayrılmaz. Zaten Konya fikrin· tansever Konyalı hemen valiye yapmak i§tir. dildiği söylenmektedir. riciye ~azırlığına tayin ediloıı .M. sıln11ş olmakla beraber ıırııa kırıl· 
de orta yeri tutan bu büyük ada. koşmuş, soylemiı, vali Nlzamet· Kitııp sarayı memuru da Kon• SlllglJ\a.ri Tojo yeni vuıfeaino baş- ınamıştır. Oyle ıorUnüyor ki Rıu;-
rnm şahsıdır. Kavak ağaç!arı da o tin Bey, bunun imklnı olacağını ya jçln bir değerdir. s ovyetl _"""\re g 

0 
.. re lamuı mUnuob~tllc irat ctUfi bır ya itin bu mqka,·cmt:tl a•kcri bir 

derece Konyadır ki, hatırnmı tnh· i3aret etmiş. Artık inandım ki, Lütli Berkmen, çok yakın bir hltt.bede, mauatlan enel bir rejim mamt,ın· 
lll ederken işte onları yazmağa lü· Türkiyenin en ıüzel halkevi Kon• arkadaiım oldu, Beni gezdiriyor. Japonyanın h&rlc1 siya.setinin he· da anlanl•k liı.&ımdır. !)1,1\yet bün· 
ıum bile eörmUyorum. yada yapılacaktır. Tabii MevlAna türbesini ziyaret yeni ordular to·"'!~1 ,:ki~~iıdnea>m§§a defi. dUnya aulhunun t~knr tesis yeel öyle bir manıara J:"Uıllerlyor 

J..+e ben bu d'' ü d Beni parti binasında misafir et· t ı t d .-..ın~ "" ...,, 'd f Id ""' ö ı d kt ı 11• uş nce ve uygu c mey unu ma ım. Burasının adı lik olması ıhtimallnl ka'bul etmekte, ve ı ames o ub-nu s Y e ı en ki rejim l ıkılnıadıkça fedayı ik 
ile Konya · t l ı tiler. Burası çok sevimli bir yer. ·· dl F k t ·· d ı tir ı ıs asyonuna g r yo. muze r. a a adla tUrbe muze o. fa:kat, bı.ı ordulann, Rus seferi u··07 .._ sonra om ş k : pyreU de aönmiyecck, ınlllonl•rca 
rum Jstas rd ;; dlr. Her yanı zevkle, dikkatle be• 1 ' B 1 h " Bi J l emı k t• · ı · yona va ı9ımız zaman ur mu. urası şek en de, ru an rinde bir tesir yapmağa muktedir o- <- ı apon ar, m e e ım:z ınııan. aakerl icaplara aylnrı olanak 
bir hatıra daha canlanıverdi: Es· zenmiş, tertemiz, vakur bir yaşa· da türbedir ve türbe kalacaktır. 1 1 tehdit edecek her tQhlikeye karşı ölmeı1.c hurr bulqnacak \C ölürken 
k. s K ma ve çalısma evidir. İ"i idar--' amıyacak arı mUtaıa.a.ıanru yUrUt. & ı ıvas ve onya valiliğinde bu· • " '-"' Milzeye benzesin, diye şurasına, mektedlrler. pıdetlc ml\(Sata&ya aarnetmiş bu..ı de kartılarındaki tlU,mana az, çok 
lunmuş olan mebus Muammer olmak gerek; fakat sempatik ol· burasına yazı cameklnları koy· lunmaktayız.> zarar ,;ereceklerdir. 
B M h d hil

. .1 · mak çok büyük bir .:ey, Burada D Moskova, 20 (Hususi) - Sov. B ey, er umu a ıyecı er iyi ı. ,.. muşlar, uvarlara Mahmut Celi.· ern, 20 (A.A.) - Neue ZUrchcr o.-.. baritin ıoouunda Kereaıt• 
d dam Ü 11 

· çalışanlar hep sempatik, candan in. yetler Birliği mlldafaa komitesi· ~ ....... are a ~ maar ç er ıyi maa· lettin yazıları asmışlar. Na!ilc; Zcitung'un Londra. muha.blrl, yeni kl'den bqlayııı Lenln'cle karar kı· 
r 'f J b d i . . sanlar, sanki kırk vılhk ahbab· b 1 nin bir kararnamesinde §Öyle de· J ..... 1 . & K ı ç , en e yı ınsan ve vatanse· " bütün un ar mAnasız, takma ve nilınektedlr: apon ka.uınes nın evvel... onoye lan bir ~im d~lşlldl(I olmu9tur 
ver insan olarak tanırım, Çeyrek tnı§ız gibi hepsile cancijer olduk, takıştırma kalıyor. kabinesinin siyasetin! ta.Jdp etmesi· ki Rus mllka,·emeUnl ~&l bu te· 

d f ı · Parti ve Halkevi reisleri ba"ta, H 1 - Moskova ve civarında ör· asır an aza bır zaman oluyor; " Burası azreti Mevl~anm tür· nin Londranın '5iyaa1 mehafilinde htç beclilül ~·ere emliştı. 
l\'I B 1 b . J'kt b · Halk Partisi başkatipliği i~:ni de 1 t f1 dare ilan edilmiştir, uammer ey e ır ı e u ıstas· " besi ka mış ır. Müze memurların. de hayret uyandırmıyacağını yıu:ı· Bu harııte s.0 , yet rejim buhra-
yo d Af d 1' h k t gören Ltıtfi Berkmen çok uyanık, · · 1 k 2 - Gece yarısından sabah sa· n an yona 0 0 ru are et e • dan bırıy e onuşuyordum. Am· yor ve fUnları ili.ve ediyor: nının iı.lerl henüz• bellrmeınl9tlr. 
m;.,.4·k r· t · · k çok a~dın ve enerjik bir gen,.tir. dl 1 · at 5 e kadar ışıklar söndürülecek. 49•ı · s asyona ınınce o no ·tayı " camdan n emiştim. MevlAnanın Uzak,arktakl vazıyet hakkında Halk üzerindeki telkin kudreti n,.· 
arar gı.bı· ld F k t b' b Dipdiri zekfısı ve enerJ'isi ile Kon· ı · t' ı 1 B b tir, ı · ta. o um. a a ır ses e· cenazcs nı ge ır yor ar. a asının yı maltlmat almak olan mü,a.hll· katlar derin olmalı ki bütün tah· 
n· d d s f ld' ı dl yanın kültür kalkınmasında büyük 1 3 - Dahili inzibat servisi N. K. ı uyan ır ı. « a a se ın z!o • sandukasının önünden geçir rken V ler, bu&'iln bile yeni Ja.pon kabinesi· 1 miolerin bUl(Jna olarak :;0 ,_,·et rt:• 

ı d H lk i · ı bir rol oynıyabllecek kudrettedir. • D, kuvvetlerine tevd! edlln1i~· t yen er var ı. a Pll(t sı Reis babası mezarından ayağa kalkıyor. i nll'l takip edecetl siyasete takar:rUr jiml bu kadar 5ar~ıntı)& taham· 
Halis Ulusal, Halkevi Reisi Hulki Konya çok kutlu tesadilflerin Uimce kendinden yüksek olan oğ· t r

4
• ettlrilmif nuarlle ıbakılamıyacatı nıül edi'-'or ~e ınuka,·ernctı hilt 

K .. ll v·1& tesirile İstanbul, Ankara afbi bir - oŞaşırtma hareketıerhı nde " aragu e, ı .. yet idare heyeti • luna sayil ı;:österiyor. Sanduka hiL 1 mUtal&aaındadır. çözülmü~or. t'raaınz mtt;a.11 Ue a.,, 
kAt"b' H ku · · Lüt fikir cevresi olarak "ekillenmck d bu unmata teşebbüs edenler der- " .. ı ı ve ava rumu reısı • r " IA ayakta ır. h 1 Ayni mubıı.blr, ilAvc ed!Yor: n~ali ıarasında; ınesafe, ı,...a.ı...at 
fi B k bl k k d d hamlesini taııyor., Buradaki Par· ef · a idam edileceklerdir. -..·~ er men ve r aç ar a nş a. Müze memuruna bu saneyı R Bundan b8"'ka Londrada. ötnnll· ,e harp uı;ulü fıuk\arllc ber*r 
h d id'l 5 k 1 k · ti, Halkevi, okul muhitlerile yap. umen za)1ah 250 bin ki~lyi buldu 1 a ora a ı er. ı ı ara ve önQ· sordum, hemen sert bir cevapla Lo d ö d!fine röre ngılterenın Tokyo seti· rejim birliği \'e reJfm mukneınetı 
me bakarak ellerin., &ıkıyordum. tığım temaslar bana bu inanı ver· ııi:~ıtnı tıkayJver.di: ne c:r:ıı~!~~~! tark a::::.: ri Craigie de Japon hUkCımeU ııez- bak1mındao da 'bUyük bir fark bu· 
Bunlar arasında yOzQme dikkatli• dl. - Ayaia mayala kalktılı yok! d ,_,, .., •. .. dinde IMın de dAha kat'ı tabirlerle ıunduıı.. ........ unh- ,.oktur. 
ce bakamadıfım biri "ilr seslle Zaten bu koca Tilrlc ülkesinin .... :ııa,,.a ... •lK> bin kifidlr. Kendile· 0 11 b •- T _. ., 

1 dl • ananesine yakışan da böyle bir Yalan, şaçmal Sanduka mahsus rlnl detlftlrmek 1lzere BuJcar kıta- m mu ır tefebbU.te bul'ıınmutt.ur. ========-======= 
ses en : kalkınma değil midir? Konyada yüksek yapılmış, o kadar i~te! laruun cepheye gelmemesi Rumenler To!<Yo. 20 (A.A.) - Reuter: ToJo ISTANBUL BELt:DiYZ&i 

- Ben Feyzullah Süacit Ülkü· bir çok şey yapılabilir. Bir çok dedi. arasında derin bir hoşnutsuzluk kabinesinin, Amerika • Japonya mU· ş E B i R T i y A T R o s u 
yüm, Feyzullah Sacit !kil! VilA. &ey yapılmış mıdır? Çalışılıyor ve Ma~allah müze memuru müsbet uyandırmışllr. zakcrelerini kesmeden evvel Japon TEPEBAŞI Dram 
yet idare heyeti azasından, adamın asgart tekliflerinin red veya kabulü akşam 20,30kıdsna11nda. 1 
b

. . . bir takım imk:ınıar da aranıyor. kafalı adam. Biraz daha eşelescy. ırı dıye geçersiniz, fakat bir de huSU6unda. Amerika.dan açıkça c:evet 
b b k 1 T t Burada uzun uzadıya bahse imkan dı'm, Darvincillkten, filAndan da A ı ( •• .. d ana sorun a a ım am o uz yıl man ara gore veya ,.ayır> enUme.sln! talep edece· IJAl\ILET 
önce Kadıköy Nümune mektebinin yoktur. Çalışmak ve başarmak is· bahsedecek, teşekkür olunur; an· fl Tokioda zannedilmektedir. <5 Pf'rde) 
bahçesinde halka konferans veri· tiyenler her şeyden ônce ne~e mer cak velinimellm efendim, şu u• <Başı !incide) X' 
Yordum. Haykırıyordum•. kezleri yaratmalıdırlar. Bu musi· f k f k d"k t b B a ar a ı ka uyurunuz. a· '---"'-ı'"'° relsı· ı'dı· Tı'mrv-enkonun ki, temsil, spor gibi vasıtalarla o. rnu·u .r~ • -,, 

- Kalkın, uyanın, ya§ayın, ya· labllir, Benim bir olçilm vardır. tıl inanç (prejugc) başka, men. gözden dü§lllesi lle Jonkof'un ta-
şamak ibadettir! diye. Çalışma ve başarma kudretlerini kıbc (Legcnde) bambaşkadır. An· yinl vaktinde ilfm edilmemişti, An 

Konferans bitti, Nümune mek· ölçmek istediğim kimselere yeni lıyamadınız mı ki vaka hakiki de· cak şimdi tesadüfi olarak, merkez 
tebinln merdiveni önündeyim. or. bir işten. te .. cbbüsten bahsederim k de k i cephesinde cereyan eden son mu· " ğil, semboldür, Men •be me s. hare.belerin büyük bir ihtimal ile 
taköylü bir adam yanıma yak· ve bakarım, duyuyor mu, anlıyor tıyor ki: «İlim o derece büyük ve 

mu b k isti mu Ve n General Jonkof tarafından idare 
la..+ı: , aşarma yor e d d ,. 

;ı• son olarak ta yine bakarım başa· ilim adamı 0 erece saygı c5 er edilmir olduğu öğrenilmektedir, 
- Bunlarm hepsi iyi, güzel; fa· rıyor mu? İşte Konyalılara Kü· dir ki ölüsüne bile ölüler ayağa Bcrlin, 20 <A.A.) - D, N. B. 

kat Türklükten neden bahsetmez· tahya, Afyon ve Akşehlrde oynat· kalkarlar.ıı Dünkü tebliğin arağıdaki zcylinl 
tığım orta oyunundan bahsettim. Sayın müze memuru müsaade ncşrctmektcdir: sin? dedi. 

Bu soruş koca bir şamar gibi 
gayri me5urumun yanağına inmiş. 
ti. O dakikadan sonra Türklükten 
ve Tilrkten bahseder oldum, Fey· 
zullah Sacit Ülkü işte bu adamdır. 

Feyzullahı o 1arlhten sonra bir 
kaç kere daha görmO~tilm, Hep 
Türk kaldı. 

İstasyon caddesinden J:eçiyoruz; 
saia sola bakıyorum. İlk intıba ve 
ilk hüküm: Konya bozuluyor, Kon. 
ya siliniyor, Konya yok oluyor. 
Neden? Eski kerpiç ve ta§ binalar 
yerine beton ve kübik binalar til· 
nUyor, diyecek değilim. Herkes gi. 
bi ben de biliyorum ki, teknik bir 
zarurettir ve beton bugünün vası· 
tasıdır. Fakat bet.on istemek, ya· 
pıda kendinden geçmek ve mima· 
ride soysuzlaşmak demek değil. 
dlr. Mesuliyet ne bu binaları yap· 
tıranlarda, ne belediyede, ne de 
hilkümette; yalnız Türk mimarın· 
dadır, Türk mimarı, mimariyi sırf 
bir teknik işi sanıyor ve gozü ka· 
palı Avrupa mukallitligi ediyor. 

Çok altıkadar oldular ve oynata. et de ilim saygısını bu derece mut Briansk • Viazma muharebesi. 
caktık ta. Fakat hastalanıverdim. lak olarak telkin eden bir efsane· nin sona ermesi ile Moskovayı bir 
Hararetim 41 e çıktı. Doktor yüz· mlz sağ kalsın. Alman taarruzunu karşı koruya· 
de doksan malarya, dedi. Kan tah· İsmail Hakkı Baltacıoflu rnk olan Rus ordusu da bozguna 
illi menfi çıktı. Konyalılar imkan uğramıştır. Bu ordu üç ay içinde 
sızlık karşısında karar verdiler: mağlup olmuştur. 
Akşehir halkevlileri Konyaya da· El" ı f _-banca l ı Tatarrog şehrini zapteden hil· 
vet edecekler ve «Muhtaro adlı cum müfrezeleri, kuş uçuşu ile 
oyunu oynatacaklar, Akşehirli ta. (Başı ı ınclcle) + Rostova 60 kilometre kadar yak· 
!ebemi gördükten sonra orta oyu· !aşmışlardır, 
numu b<:nimsiyecekler ve rık sık 11..slik için üç bin liraya uyuştuk. ., IUoskova Pazartesi günü sukut 
oynayacaklar. Bir şeye daha ka· Yabancı adam bana llstfklerin Orta.- edecekmiş 
rar verdik. Konya efsanelerinden köy eırtıarında bir kulUbede saklı ol· Berlin, 20 (A.A.) - Alman ia· 
bir kaçını toplayıp bana gönde· dull->•nu söyledi ve dördUmUz otomo· eı.. zetcleri, Mihver ordularının şark 
recekler. Ben bunları senaryo ha. blle binerek söylenllen yere gitmek cephesindeki ileri hareketlerine 
line getireceğim, Bu senaryo açık k. Y Id ra,,men Londra matbuatının h .. l& 
havada Konyanın kalkan oyunları Uzcre yola çıktı o a bir aralık ti .. " 

da içinde olarak yüz binlerce se· vaziyetten şUphelendlm ama olan ol· «Şarktaki memnuniyete şayan va. 
t O t l k k arm 11> b ziyeh den bahsetmekte oldukla· 

yirci karşısında oynanacaktır. muş u. r a ı ar ae.a aşladığı 
rını ehemmiyetle kaydetmektedir· 

Konyalılara söz verdim. Bir a· bir sırada ıasız bir yere geldik. Otu· İ lcr. ngili:z: gazeteleri şehrin dliQe-
ralık oraya gençlere modern Kara mobil birdenbire durdu. Geldik dırı> · 
göz. orta oyunu ve tüfek temaşa· sevindim. Fakat birdenbire üç ada· ~~ğ~ü~~~~l d;a!:~!i.ediyorlar: Ö· 
sı oynattıracağım ve bunların tek. 
niğl ve estetiği ne olduaunu gös· mı karşımda dimdik durur gördUm. Voolkischer Bocobadhtor, ez· 

-1.. 1 b d ......,, cümle diyor ki: 
tercceğim. Konyalıların çoğu bun uç tane nam u ~a Oı.•.. çevril-
ları görmemi&tir ve bilmiyor. Hal· ın!ştf. Birdenbire bir ses: Bu suretle Londra, Moskovanın 
bukl. bıınlar kültu"rel kalkınmanın sukutu günü olan Pazartesi günü - Ya parayı, ya canını! diye ba.· 
hareket noktalarıdır. ğırdı. yine Sovyetlerin kahramanca mu 

İlk akşamı hal}cevi binasında Urperdlm. Hiç düffuımeden para· kavemellni sena edecek ve İnslliz-
bir çay verdiler, toplandık· Kül. yı kendllerlne verdim. Beni otomo- ler, hAlA ıehrin Rusların ellerinde 

oldulunu iddia edecektir. 
tür meseleleri üzerinde görüştük. bllden indirdiler ve hızla çekip gitti· 

BU AK Ş A !.\I 

iPEK 
Sinemuıiula 

Bayram haftası için senenin en 
MUAZZAM Aşk ve KAHRA
l\1ANLIK ŞAHESERİ BAŞLIYOR 
Türkçe sözlü ve Türk musikisi 

TtlRK KAHRAMANLIK ve CİVANMERDLİGlNl CANLAl\"DI· 
RAN ŞAHA NE FİL'l\f 

SALAHADDiN/ EYYUBI 
ve BOZ ASLAN 

2 Devre 13 kısım hepsi birden 
Boz Aslan ıarkıla· Yeni şarkılar ve Sclma'nın şarkıla 

rını söyliyen butün musiki: üstad rını söyliyen 

M G N İ R e SADEDDiN eıdzB ...... 
N1JRBDDIN llA YNAK S 1 N A B 

YAR 1 N Matinelerden itibaren bayramlarda 
daima en büyük filmini gôsteren 

MELEK Sinemoc~·''~. Dünyasının 
Sinemasmda 4 buyuk yıldızı 

CLARK GABLEe HEDDY LAMAR 
SPENC~R TRACY e CLAUDETTE CDLBERT 
tarafından nefis bir surette yaratılan 
SENENİN EN BÜYÜK • EN GÜZEL ve ŞAHANE FİLMİ 

KARA SEVDA 
Büyük bir a~k ... Buyük bir macera 

Yarın gece için numaralı koltuklar evvelden aldırılmalıdır. 
Bu soy, Tanzimatcılık mimari 

öğretimimizde yaşıyor. Beton tilrk 
çülüğü; işte Konya gibi Ankara
yı, İstanbulu da yalancı zevkten 
kurtaracak bir moral düsturu, Ye· 

Eski belediye reisi Muhlis Beyi ler. Şaşırmıştım. Yü.ilye yürüye şeh 
sordum. İşte karşınızda oturuyor re geldim.> 
dediler. Hemen yanına koştum. Bu Zabıta vak'anın faılleri peşinde· 
otuz yıl önceki dostun elini sık· dir. Gasıplar şiddetle ııranmağa ba'l
makta hem bir tad, hem de bir lanmıştır. 

KUDRETİN ZAFER TACI. •• SANATIN ŞEREF ABiDESİ ... DÜNYAYA YALNIZ BÜYÜK ŞAHE· 
SERLER YARATAN DAHİ REJİSÖR CECiL B. DE J.UiLL'İN HARiKASI OLAN 

TAAIAM/LE RENKL·i 

~tı llizdeki 94 lirayı bir yıl sonra 
hüzün vardı. Biraz yaşlanmı§, fa· ı ============== 
kat gözleri hiç değişmemiş, Ayni 
çlllllk insan, kendisini, bu nazik ve 
ince belediye reisini unutmama im 
klln yoktu, Orada Konyamızm kül. 
Lür simasına çizgi olan Ferit Uçuğ 
la da tanısmak bir saadet oldu. Er
tesi akşam için halkevi reisi ben· 
den bir konferans istedi. Nazlan· 
manın Alemi yoktu. Kabul ettim 
ve verdim, Çok hoşlarına gittiğini 
genç, ihtiyar, kadın, erkek dur· 
mayıp alkı§lamalarından anlıyor-

HAZiN BİR TEŞEKKÜR ZAFER ORDUSU ıoo lira yapmak ister misiniz? 

• 
~:r tasarruf bonosu alınız? 

(9223) 

Sevgili babamızın vukuu vefatı 
dolayısiyle cenaze merasimine İŞ· 

lirak eden gerek bizzat ve gerek 
yazile acılarımıza iştirak etmek 
lütfunda bulunan muhtere~ zeva. 
ta ve aziz dostlarımıza sonsuz şiık 
·anlarımızı sunarız. 

Oğulları: }\adyolln Diş macuı. 
sahipleri Necip ve Cemil Akaı 

karde§lcr. 

MÜSTESNA OLARAK BU AKŞAM 

LA iL. E SINEMASDNDA 
FEVKALADE MÜSAMERE OLARAK, 

GARY COOPER - MADELEİNE CARROLL • PAULE'ITE GODDART • PRESTON FOSTER • 
AKIM TAMİROFF'un hayat verdlli bu şaheser bütün İstanbulu alkıştan sarsaeal..tır, 
İLK AKŞAM IÇİN NUMARALI YERLER BU SABAHTAN İTİBAREN KAPATILMAKTAD!R. 

Telefon: 43595 •1111' 
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1 H.i 
Polis Hafiyesi Necdet Sırçözen 

Gaga Burnunun definesi 
ı. hZ<:.11 : a Ull o v 

1 
v S d Galı·p c

1A vcı 
Necdet Sırçözen'in telefonu çaldı:' Halbukı nekadar ba..slt, nekad r b 
_ Polis hafiyesi Necdet Sırçözen .. sıt ... 

i:vet c!cncllm •.• Kun nlc t crrU! ed.- - :Meraklan çıld ı tacak ın z t 
porum .•• Yettta Akbaş mı ded.niz... -- Şlmdı söylıyrc<'ğım: • 'ıha; 
MUhlın bır ~ mi. •• ŞUphesız gdtr.m z hnlmın takıldı ı noktaları d 
efendim .•. Bir dıı.kıko. m aadc buyı.. ttm \C )azı:,ı baska b r zavıyedcn 
runuz da not e<leyım cfeııd m... cE ı kı e başladım EvveLı unu fa , 
bedi 1stik1Al caddesi .•• Evet efe t m. CUml yı le kıl eden dört k 
mm... cKoeova. meydan muhnrebc.'>ı de be r harft n1 m ı k pt B 

mahallesi> ... Evet efendim ... cŞ m ıltız. ml bır mak t ol b rd 
şekli !ta.va sokağı 2 num;.ıra ••• Ev :. I mnk at usttlndA ç lı"t m ve bl 1 
efendim •.. Not ettim... En çok Yd- Beş tektir, tek 1 e çıfttı;n bır fıız 
nm saate kadar oradayım. Şu halde her kelımeden ç ftleı 

Necdet Strçözcn şapka ve pardr- :ın t ve tek knlmıısı !Azımı; .<'n h 
5'UsUnU yaka! dı, hanın merdıven. - meydar cıkaı mak c p eder Kıs 
nni acele i.n<i Caddeye çılttı geçen tetkık bu tek h rfın ı<rlımelenn 
bir taksiyi çevirerek ıçınc atladı, şo- tasına ycrleştirılmış olduğu u b 
lörc elinde tuttuğu adresi soy cdı. an attı. Şımdı yııkrna kcl.me ı 

• ortad ıkl harfi ı yazı•uz. ... 
Yirm1 d:ıkika sonra z.1ini çaldı ,ı - Yakma .. K .. evet? 

evin hpıSı açıklı, gUzelcıı blr h.z
metç{ göründtl ve SırçöZcn ısminı du 
yunce.: 

- Buyurunuz, B y Yekta çalışn ı 

- Odun ... 
- U ... evet? 
- Sayma .•• 
- M •.• Htyır Y ••. sonra? 

odaeuıda stzi bekliyor, dedı '.e Nec- - otuzu ... 
d ete yol göııterd . -- Yın U değil nıı? 

Sırçözen ev sah b nın gb terd 0 - Şımd. yazdığınız hnrflcrı 
koltuta yedeşınce Bay YeKta so .. e kelımc halinde okuyunuz. 
ba9ladı: -- Kuyu" .. 
~ ŞOhrctiniz, i.'}lttım Bay Sııçü- - E\ t kuyu .•• 1ştc aziz:m, b 

zen ••• .Mltmrh zanncttiğtm bıı· had :ı sır olsa ol a, rvı gezerkrn bodrum 
karşısın<la kalınca size mür ıcaalı fay gdrduğtim kuyuda ... Kalınc:ı. ve sat· 
dalı buldum... ).tcselcyı anlatayım: lam bir ipiniz var mı? 
Ben Asm:ınllında, merhum babamııı - Yepyeni çam~ır ipi var, ne ya-
ıımrd\lğu \'e benim de devam eUir- pacak ınız. 

Bu genç · gelin rJ' 

GÜZELLİ K VE 1
' 

B HTİYARLIGI 

cA!lenln çirkince bir u~rı 
telakki olunmakla be raber, 
bUtün umldlml kaybetmiş

ken otuz ynşlanmda evlen
dlm. Zevcim diyor kl: Mu
vaffaklyetimln ve onu tes
hir edişimin yegA.ne lmlli 
şaya.nı hayret ten\m oldu. 
Onu da evlenmeden b ir kaç 
ha!ta evvel kullanmağa baş
ladığım <Beyaz renkte ya~
sız> Tokalon kremine med
yunum. O çirkin ve donuk 
cildimi adeta yeni bir şekle 
ifrağ ve bana yeni bir se
vimlilik bahşetti. Tokalon 
kreminin cildim üzerindeki 
tesiri Meta mucizeye .ben
zer.> 
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BiRiNCi TESRiN 1941 ~-~ 
CUMHURiYET BAYRAMlNDA~ 

fiZE 

~A. c AKTn:z ··· 
dığun !bir tıcarethanemzr B:lhibiyim, - Kuyı.ı~a lncceğtm. 
ka.ntanye lizcrine iş yaparım. Baba:ıı 1 (Arka!lı \ar) 
beş se.ne CY\'el genç denılecek bır Ya.\'- 1 
ta ve sapsağlam bır vazıyrttc ı.Kr ı 

AY: 10 - Gt.'N: 294 - Hızır: 169 

RUl\lİ: 1357 - Birincilesrin: 8 TORKiYE 
i ŞBANKAS I 

~----------------~~ Türkiye Cüm h uriyeti 
lt&lb sekteQnden olüverdı. Beş sen .. • 1 ı -ı 
dlr ben bu .babadan kalma Ucaretha p 

1 
O GRAMI 

ney. ç.evınnm. 
Bıraz durdu, sozleıinc istikamet ;;..,-------------..:: 

ıvennek !Stet• gıbl dtlşUndU \'e son ·a 7."'0 Program 
133 Mi.ız 

7.45 AJnn h. 
S Mlizık 

8.15 E\•ın sa. 

19.00 MUzHt 
19 30 Mem. Sa. 

JJarmak 
Yazan· 

HİCRİ: 13GO - RAMAZAN: 29 
\AKIT ZEVALİ EZANI 

GÜNEŞ: 6,19 12,57 
ÖGLE: 11,59 6,38 
İKİlliTIİ· 14,58 !l,37 
AKŞAM: 17,21 12.00 
YATSI: 18,53 ı,;n 

İMSAK: 4,30 11,17 

ZAYİ 

istan'bul Emniyet direktörlüiiin· 
den almış olduğum 3117700 sayılı 
ikamet tctkeremi zayi eltim. Ye· 
rine yenısini alacağımdan eskisi· 
nin hukmiı kalmadıgmı lltın ede
rim. 

gibi muhasehesinJ kar tınncn hak -
kat.en bu borc.-un mevcud ,>etı mcyda- ~ ocuk tı.>atrosu aParmak 'rak ufalayıp koymuştu. I<'akat bu 
na çıktı. Uzat'mıyayım, b.r c>ned.r tu ~ Çocuk» isimli, pcrılı, dev· ckmc-klcri kuşlar yemiş bulundu-
eve yerleştim. Dun, All net ('fend den lı ve hayallerle dolu çocuklar için gundan ormandan Y~lu bulup çı. 
bana geçen kıtapl r :ır ndakı m~r- uy..,un bır masaldan yapılmış bir kamadılar. Gecelcyın kardeşleri 
hum Şemseddın Sıımlnın Turkçe ,Q- pıycsı oynamakla mevsımı açtı. korkudan agaçların dibine büzü
gatınde bir kcllmc ararken defıne ke- Geçen sene de boyle ıkı tane lup uyumuşlardı. Parmak çocuk 
itmesinin yanı la el yazısllc cH m er masaldan yapılmıs çocuk bıycsi aranırken ağaçlar ona derdini sor· 
tarihıne bakınız> dıy b r şerh çıkıl- gosterılmı tı. Fakat dıkkat cdinız! dular. İhti)ar bir meşe •sen haka
mış olduğılnu gordUm. Bu ıhtarın Koca mevsimde ikı tane pı,>cs, nın kızlarını kurtaracaksın» dedi. 
cdefıne> k<'limcsını ı ya una y zılma- ba ka yok... Parmak çocuk bunun ne oldu
sında btr hıkmet o ncağını dilşUn- Hakıkat şudur ki bugun yctışcn ğunu bılmcclıği halde "evet» dedi. 
dllm ve klttUphanede Hammcr tat'l- kuçukler eski ne ılden daha çok Megcrse bir cadı karısı hakanın 
hini aradım. Bu tarıhln daha bırln~ı okuyorlar. Bunu çocuk mecmua. ı dort kızını dev yavrusu şekline 
cildinin kabını açar açmaz kabın ., larından anlıyoruı. Blr çok çocuk 1 sokarak, onları bütlın incilerile 
tarafına yine el ile yazılmı' gnrıp ID<'"muası vardır, satışları da faz· bır devin yanına gcihlrmüş. Hakan 
bır yazı gôrdlım. ladır ~ana yakıla kızlarını aramakta-

l\ıe.cmu"'lara saldır"'n "Ocuklar dır. Hiç kimse bu cadı karısının Bay Yekta, ma asının lıstU ıdc du- " " ... 
ran Hammer tnı ıhın Sırç!:izene uzat· tıyatroya da ayni suretle s~ldır· tılsımını bozamıyor. Parmak ço
tı: maktadır. Buna mukabil kendılc· cuk bu tılsımın nasıl bozulacağını 

-- Kendiniz gorUnUz 
&rçözen kll'bı çevfrd 

ve .şu yazıyı okudu: 
Derine: 

rınc tıyatroyu ancak koklatıyo- ogrenerek muvaffak oluyor. Ve 
ruz ÇO<.'ukları tı) atro eyretmck kızları kurtararak hakana teslim 

ıçıne b .tı kadar hiç ir O)Un çekme?.. Sine· cd yor. Parmak çocuk ve kardes-

1 

ma onlar ic;.n solda sıfırdır. Bunu leri analarını babalarını buluyor. 
ben bir çok çocuklar uıcrinde tec· lar ve rahat ediyorlar. 

Yakma odunu. ııayma otuzu. rubc ettım. Bütün masallarda olduğu gibi 
- Hakikaten garip. Yeğl'nlerım s rwma) a gidip git- Parmak çocuğun babası fakır bir 
- Değil mi?·· Ne de ı • z? memeği miısa'W i buldukları halde oduncu olması icap ettiği halde 
- Doğnı u Ustllnde dunnağa ve tivatroya can atarlar. Çunkü c;o- oyunun başında, buğdayları köti.i 

kafa yormıığa dc>ğer bır muammd.. cuklardaki tabıi tece U hlss.i, olmu~ bir çiftçi diye gösterildi. 
-- Ben de sizckn bunu rıca edt<.eK- kendilerini hakıki olan şeylere II:ı.buki ormanda Parmak çocnk 

tim, kabul eder mısınız? doğru çeker T.yatroclnki canlı in· lhtb ar meşe ile konuşurken aben 
- Mesleğim icabı mertınunlyetle. san bu ihtiyaçlarına daha iyi ce· oduncunun ogluyumıı demişti. Bu. 

:. vap verir. ovunun kuruluşunda bir prUz tcş. 

Kıiçük ia11arruf 

heaapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

1941 IKRAMIYELERJ 
t adet 2000 liı'al:.k = ~ - Un 
ı > 1000 > = aooo.- > 
2 > 7DO > = aoo.- > 

' > :i(M) > = 2000.- > 
8 > ~ > :::: ~- > 

• > 100 > = 3000.- > 
80 > rıo > = 4.000.- > 
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şi DOGAN ... İGO TA 
Mücssisler Heyetinden : 

Türkiye Cumhuriyeti dahil inde ve ecnebi memlck~tlerdc eş· 
has hayvan emval \'e eş) a uzc rındc hayat, kaza, naklıyat, yan-

' • 1 l • gın gibı her nevi sigorta munm lelcrı yapmak v_c _bu ş erı yap. 
makta olan Turk ve ecnebi sir ketlerin mumessılhk ve umumi 
acentehklerini ifa l'tmek \ e ıpo l<.>k mukabıli ıkrazatta bulunmak 
ve bu maksatlarla bilclımlc ın alı, tıcari VC' smai muamcllıt ıle 
meşgul diğer şirketlerın hisso senedat ve tahvi~~criyle ha~ine t~h· 
vil ve tasarruf bonoları mubayaa etmek ve !uzumu halındc ış. 
tigal sahasına dahil şirketler tesis cylcml'k ve 100 srnc m~ddetlc 
devam etmek üz.ere behC'rı 100 lira kıymetırde ve hamılıne mu
harrer 5000 hisseye mu'nkascm ceman 500.000, lıra sermayeli 

n~o11tJ rie T :l lir fiİ .. K Tİ 
adiyle bir Anonim şirketi tcdr ıcrn teşkılıne 11 10 1941 tarih ve 
8025 sayılı vesika ile mezuniyet i tıhsal cdılmış olduğu ve bu 
şirketin hasılatı safıycsindcn r c 15 ı ıhtiyat akçesi tefrik cdıl~ık
ten sonra bakiyenin ', 25 nin Meclisı idare azalarıle mudıran 
ve memurlarına ve r, 75 nın de hissedarlara muhassas bulundu
ğu ve tesis heyeti uınumıycsınin scrmayeı şirketın tamamının ta· 
ahhüt ve c

0 
60 ının tedi) csind en sonra ı O giın zarfında gazete

lerle usulen yapılacak ilfında g ~tcrilecek gi.ın ve saatte İstanbul 
Yeni Postahane arkasında Turk ıyc 1ın~ı' Bankası merkezinde 
toplanacagı ve bu 1çtimada sctm.ay.c:nin liiakal nısfı icmsil edilme· 
dikçe müzakerelere başlannınıy~agı ve her hisse sahibinin bir 
reye sahip vt> tıncak bir şahsın hisse miktarı ne ol~rsa olsun 
azami ıo reye malik olacağı 'c kararların mevcut hıssedarların 
ekseriyetle ittihaz cdilccC'gi ve scrmayci şirkete iştirak arzu. 
sunda -0lanların 21 10 1941 tarihinden itibaren 27/10/1941 tari· 
hi akşamına kadar İstanbulda, Aştrcfcndi caddesinde 35 numa. 
rah Türkiye İmar Bankasına m ürncaatla iki nüsha iştirak taah
hütnamesi usulu dairesinde tanzim ve imza ve taahhütlerinin 
c 60 miktarındaki bedelfnl de derhal peşinen ödemeleri lüzu
~unu mübeyyin işbu hulfisa m usadBak şirket esas muknvclcsi
nin 8, 9, 11 ve Ticaret kanunu mın 281, 283, 287 ve 288 el mad. 
deleri hüklimlerine tevfikan il iin olunur. 

Recai ıTurul Mühendis Enver Adnkan 1 
Emin Tanan Mühendis Haydar Salih Tokal 

Muhendis Nihat Gcyran 

~--------------~:.Z:=:EllES, 
Kırtasiyec i l i k 

Sırçozen b 1 yazı kar, ında bır Şehir tlyatrQsunun çocuk piyC's- kil edıyor. CBa'4ı 2 incide) .• .. 
hayli dUşUndUkten oonıa E y Yektı- lerıni hiç olma1.sa hl'r on beş glin- Sonrn Parmak çocuk kardeşle· da ez.diriliyor. İhtilattan menohi
öan e\'l gezd rme ını r ca etti. Evın dC' bir de •ı tırmooi 1) i olur. Bu- rile devin evine giderek hakanın nuyor. o derecede ki, ailesi yanı
çatısından bodı·uımına kadar her ye nıın içm DE\ yapma ı icap deceğı kızlarını kurtardıktan sonra ha- na gelen misafir hanımlara vnrın
ri gezerken h r tar t uzun uzun goz ciheti kcndisıne bırakılır. Bu su· kan kurtulan dört kızını. dört kar. cıya kadar polisler tarafından çar 
gezdırdi, nihayet: retle ç kirdektcn yeti me bır ti- I dcSC' yani Parmak çocuk ve kar· şafları açılıp muayeneye tlıbi lu-

tiyaçlarını öl,:rcnmek, karşılamak 

memleketteki idari, siyasi, içtimai 
cereyanları anlamak imkan v~ va
sıtalarından mahrum edilmişti. 

- Doğrusunu ısters nız ne bu ya- )atro scyırci küll,. i de pcvda d kr ne verme i masal şekli fen· tulmak gibi türliı hakaretlere dlı. 
ZKian bir müna çıkarab!.d m, n de olur. Türk tivatro unun ı:ıkıb<'tl bı idi. Halbuki hakan kızlarını çar oluyor.) ve nihayet bir adaya 
evde ey kmn odunu, saym otuzu içın böyle b"r faali,>et pek hayır- bulan çocukhmı yalnız bit yemek sürgün }diliyor. 
emrile alflkadar bır şey ı;ormedlm lıdır. z·vrıfeti çekmekle kalı)'Or Acaba Paşanın başına gelen bu fcH'ik<'· 
Müsaade eder eniz, kıtabı alay m, ya- $<'mdi O) natılan e erin mevzuu cocuklar için nyıp falan diye mi tin sebebini merak ediyorsunuz 
zıhanemckı kafa patlatayım, muam- nu blrnz anlatalım: oyun dij~!mle baglonmıyor? Hal· ).abii. onu· da haber vereyim, so-
mayı c;özmeğc çalışayım. Bır fakir koylunun dört cocu u b•Jki çocuklar nint"Jcrinden dinle- zilgeçen mUtogalllbedcn bir siitU 

Bütün enerjilere gem vurulmuş, 
hakiki liyakaller, istidatlar, ateşli 
zekalar, oldüri.ılememişse bile, u
yuşturulmuştu- (Kırtasiyeeillk), 

(Neme lfızım) zihniyetleri de ar· 
tık tamamilc kökleıimlşti, bi.iyük 
klıçük devlet ve idare adamları 
birer bostan korkulul:u, türbedar 
durumuna sokulmuştu. 

_ Hay hay. var. Onlara bir dılım ekmcgı zor- d 1-leri masalların böylı:ıce bittiği· bozuk işine yaramadığı için mu-
-- Sizın beni aı nm nızıı :uzuın la bulııbıl1) or. Karı ına onları ~ö· ni o renml~l>"rdir. Bu bildikleri tasarrıfa karşı kin gütmektedir. M~ruliyet devrinde iktidar mev 

yok En ufak bir ıp u u )akalıırsam türilp ormana bırakmayı teklif r,ibi oyumın bitmemesi on l arın Yol meselesini güzel bir fırsnt sa· kiini ellerınde tutanlar muhakkak 
derhal stze koşaca ıma it.mat ed n z. I cdiv-0r ve karı ıle ıdlp ormana hm memnun bir halde tiyatrodan yıyor ve mabeyne şövle bir jurnal ki yurtsever, iyi niyetli, fedaklır 

bırakıyorlar. Yalnız bu dort çocuk. <:ıkmamalarına sebep olduğu mu· gönderiyor: insanlardı. Fakat onlar da önlerine 
• tan bır tanC' i, en ufa ı Parm k hakkaktır "Mutnsarrıfımız yol yaptırmak çıkan osmanlıeılık, türkçi.ıliık, müs 

Bu gorilşmcdcn tam beş g n s n- çocuk u'War ık old ı~u çın baba ı- Bu <' e~I ı::;1hnC've koyan f. Ga- bahanesile başına binlerce ndam lUmnncılık yollarından hangisi u. 
ra Sırçözen yine ç lısm od ınd 1 nın laflarını ı ıtıvor D bn ı onla- llP çok muvaffak olmuştur. M:ı. toplamaktadır, mnksadı ~ol yap- zerınde :r urumck daha muvafık o
Yektanın karşısına oturmuştu, gti'c rı ormana getfrlrkcn yo'u kaybet-, ılı hakikat gibi göcteren bütün tırmak değil, momlek<'ttC' lhtilfil lacağı kestıremediler. Fırka kav· 
:rek anlatıyordu: memek için dcrcd n topladı~ı çn- ı::ahn<'ler mukemmcldir: Konujzan çıkarmgk ve padişahı tahtından in galarından, Yemen, Havran, Ar-

- Bu basit. Adeta çocukça kıl taşlarını birer bırer yola ek- e "'CI '"· Parmak cocuğun ektil!i dirmektir. • navutluk isyanlarından, Balkan, 
nasıl beş gün kafa lOrduğııma m· ti Hatttı ı: kıl ta ları tu ·rnı:li- eknıekl,.ri viven kııslar. maskeler. İşte bu sebeplerden idnrc lımlr· Trnblµs harplerinden göz açamadı 
şaşıyorum .. Efend m, z hnıın odu a 

1 
ınde elinde bulun::ın l lnı b r ıl h ... t. Galibi fl'"brlk ederiz. 1 lcri halkla temns edemez olmuştu. I lar. Hastalığı tedaviye vakit ve im 

sayıya takıldı ~c bu beni şaşırttı. dılim e';mcğini de yola ni an ola Yusuf Ahıskah Onun dertlerini, ıstıraplarını, ih· kan bulamadılar. Mütcgalliıbelcr, 

Zira at n sı 
Kuruluş tanhı: ıs s. - S<'mıa~·e"Sı: 100 000.000 Tilrk Jı~ 

Şube \"C aJa ıs ndr:dı 265. 
Zırat ,.e tıcart hrı \'I banka muameleleri. 

Para birıktu enlere 28,000 lira ilirıunıyc veriyor, 

Ziraat Bankasında kumbanılı ve ~h .. ~ 

en a:ı: öO lirası btılunanlara sen"d" 
dnkl pllı.na göre ikramiye dağı•ı !l;ırntır. 

4 det ı.oeo llrahk 4,000 lira ıoo adet 50 
4 » 500 » 2,000 » 

4 :?56 l,000 
120 » 40 

» » » 
40 » 180 » 4,000 )) 160 » 20 

DİKKAT: Hesaplanmızdakt paı a lar bir sene 
aşağı dUşmiyenlere ıkramiye çtK tığı takdirde 
verlleçektir. Kuralar senede <% d ('fa, 11 Mnrt, 11 

11 Birlncikanun da çckıleccktir. 

ı:raınr J,fl(Jll 

:ı> 

1' 

BULMAC A 
Soldan sağa: 1 - Kumandainı; 

Bır mektep. 2 - Hisar; Masset; 

Baştaki kıllardan. 3 __! 1ç kuvve 1; 'ı-+--l--'"--l~~..ı--w 
Bayağı. 4 - Vakit. 5 - Göndere ••. 
6 __ Biberin 'b:ışı: Çıplak; kı .. a za- 4 

man. 7 _ lkl parmak tutumu. S --
1 

Kurum. 9 - Kasık; Asılı şey. 10 -
Avrupada bir nehir; Beyan edau; 
Cari. ıı - Emnıyetli; Açılıp yayı!- ' 

mıı:ı. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Yeme; • 
Zavnnı. 2 - Mevcut; Bir nota; So· ı oı-......,+-1!!1 
nuno. (İ) gel!rsC; kansızlıktan mUte- 11 
,·elllt za.fıyet olur, 3 -- Çok iyi: A- _..__....__ ,. _ 

çıkça. 7 - Vesile. 5 - Etrafa da-ı Rcval; Aç. 6 - İno.v t. 'r; J>d' 
ğıtnıak. 6 -- Bir nota; BUyük; 1<11 8 - Ka.: kaçan. 9 - :ıı: 

11 
; 

rum. 1 -- Karanlık. 8 - Koyı•n. İs. 10 - Sun'i ıpek; D · 
9 - Ycı·ine koyma; Bir sayı. 10 -- sun: Sof. 

Ses; Bir renk; Pehlivan RUstcm .ı Yukarıdan aşat,ıy : 1 - ~ 
babası. 11 - El ve ayaklarıle kazı· Esi. 2 _ Acılen; Kru. "~ > 
ynn; Cedit. \"a.na: Ne. 4 - Ay: Raf. 

7
; 

DUNK Ü B ULI\IACANIX HALLİ le; Ad s. 6 -- Ta; Tek pu °1' 
Soldan sağa: 1 - Maksat: Em•. ~a; Ancn. 8 _ Çamcııl<· 9 ~.ı' 

2 - Aca; Lılf; E\A. 3 - Sirk , M.n 10 _İlim; Nıda 11 -
Emzık. 4 - AlA; Tuz; Ema. 5 - Sof 

mUtenc!fizler de yaman bir el ça 
bukluğu, insanın parmağını ağzın
da bırakan bir hokkabazlıkla he
men kıyafet ve kanaat degıştire
rek, bir anda (iimınet fedakarları) 
(millet kurtarıcıları) arasına k:ı
tılıverdiler. (İttihat ve Terakkı) 
fırkası kli.ıplerinc post!arını ser· 
diler ve gcçm~teki kotü işlerine 
rahatça devam ettiler. 

Nihayet umumi harp patladı. 
Yüz yıllardı!' «harici düşmanlar dı. 
şardan. biz fçerden çalışarak• te
mellerini sarstığımız imparatorlu!: 
binası büyük bir gürUltu ile yıkıl
dı. cumhuriyet devri başladı. 

Kırtasiyecilik illetinden kurtul. 
mak I~in bakalım bu devirde ne-
ler yaptıkı 1 

Dolar 
ıo Pcçeta 

100 Isviçre kronu 
1 

t 
Esham \ 'C Tah'·ı 11 

,,. ",, 
2 "° 1933 Turk borcu 1 ıı 

1918 İstikrazı dahili 2 ./ 
1933 İkramlyelı Erganı / --- ~ -----·----- >,til 

Sahibi ve Ne npt ~41' -"" 
AH MET EMiN y~ Jl!JtJJ" 

Basıldığı yer: VA'l_.,. 

n 


