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ı11orcaıar 
Yanaki .,-unmta hepi Dizi memnu edecelc 
7epyeni bir m.isabaka nın tarsitit.ım bildire. 
cefiz. 'f'ann pzetembi oluunıayı unutmayın. 

y ~: 2 - Sayr." ,(f9 SIT:A:ST SABAH 6AZETESf Fiyatı 5 Kuruı 

8 e r r a k f ı ğ{J d o ğ ru : 1 

Ongedi senede kemale 
eren bir düşünce 
Dr. Kolmodinin 1924 de söylediği bir söz: 

8er.raklığa ihtiyacınız vardır. Karanlıkta ezberden 
ttlıer 011nugonunuz. Bu gidiş le sarsıntı geçir~ceksiniz 

Yazan: Almet imla YALMAN 
, '24 ~ndeYdi. Bir etin' 

İnoeçıi do9tum Doktor Hana 
· G zamanki (Vatan) mat. 

~ ~eldi. Oturduk, konlJ§tuk. 
~ IOzler mühimdi. Zihnim· 

ı. Seneleree hidMıeler 

~ tecrübeler ~ pl,e 
'ibayet bu yUJ şeriainin dün· 
~ törmeıiDe aebep oldu. 
~ XoHnodirue neler konut
~ anlatmadan evvel bu 
~ aaamı birkaç kelime ile 
~ ieteclm KendisKıi hilA ı 
"'· hatırlı~nlar elbette var· 
~~ bilmiyenlel" de ~tur. 
·~ Hans KolmotUn, Türkçe. 
s~ Upcala üniversitesinde 
S( aerıin iinivenıi\ıelıindc öğren
~· Umumi harp senelerinde 

lefareti atate1i sıfatlle ken· 
\.':" laıtanbula ıöndermiflerdi. 
~. diplıomaUık mesldine 

ak deill, İsveç kralı on i-
6arl'ın Türkiyede ıeçlrdiği 
e dair Türk menbalarından S: t toplıyarak bir eser yaz· 

~ ıı..".L Bunu yıpabilmesi için ts. 
~6metl kendisine ataşe aıfa· 
iL~ bajlaınıştı. 
~ İatanbula ıeldill zaman 
~i pek iyi yazıp ok~yor ~~ 
~~. Fuıulinln, Nefınin bu
\ ""'-i eı:berinde idi. Burada 
~ ilerletti. Bizi daha ya· 
~ ve sevdi. 1stanbulda 

,.._ ~ k~111nda tut. 
~ _ e., Ti1rk fikir adamlarının 

~ ~ir yer oldu. Hizmetçi Sl· 

\bit hnına aldıiı bir ihtiyar nl· 
\ lnUddet sonra evin eli öpü
~ bııYük hanımı mevkline yük· 
~· .\n'karada görüp ıekAsını be. 
r'ti bir Türk köylü çoculunu 
't\1itlık diye yanına aldı, ıho-
h... lutup tahsil ettirdi, 

~-ııttor Kolmodin harp senelerin 
-...._"'1ıra mütareke ve istiklll har 
~lerini de aramızda geçirmiş, 
~ ıarnanındaki fikri Uerı hare
~Urrlyet ve itilaf irticaını, 
~ l11alini, iıtik!Al mücadele· 

'-'uhtelif sanıalarını. ondan 
~ i hMiiıeleri adım adtm ta
Stlaıitti. Bizim bütün elemleri· 

ı._ ıo.ıundan işiirak etmiş, istik· 
~i ıayelerine eritince bizim. 
-~'her sevinmil, ondan eonra· 
~~ noksanına en halis ve an
~ bir Türk vatanperverine 
~ hı.terle üzülmuıtU. 

\ ~ımıetli adamı, büsbütün bi. 
\...""1 etseydik, üniversitemizde 
~~ bir yer venıeydik çok 
~ley Y~li olacaktık. Fakat 
~ ~ dejilmif. Habeş imparato. 
\ ltraı bir memlekete meQSUP 
~~I mtt .. vir araBığı sırada 
~ kM.modinden münuibini 

~-- ı. ' ~ ineçn, Adisababada 
~lü entrikalan ıötüs vere· 
~ 't~nın istlklAli için çar
\:: l'lnl iaslyııı tecavilıiinün a· 
~ dağ gibı dinç adam bir· 

oı .. _°.l~ü. Bu ôlümün tabii o
'"oeottı hakkında içimde IÜP· ... 

• 
lnönü, Hataylı-
. lara hitap etti 
"Bügük Atatürk, Hatag için çok hasret 
ve ıstırap çekmiştir. Şimdi bir bayram 
sevinci içinde yaşarken Atatürk' ün kahra
man ve kutsal adını ta yüreklerimizin için-

d~n gelen aziz duygularla anıyoruz.,, 
Ankar&, 23 (A.A.) - Cüm- 1 geçen ıkı sene zarfında. çok iler 

hurreisı 1smet İnönü b1.1&ü:ı. Jemlf buidum. Cumhı.ırıyeun 
fehrınıize donm~lerdir. halk için çalışan idaresi ve va-

Şe.f, Anka..a ıarınd& Büyük tanın Hataya göaterdlği tefkat 
Millet Mecli.si Reiııi Abdillhalık ve ııevgl memleketin bilnyesln-
Reıtda, Ba.,yekil Dr. Refik Say· de yaratıcı tesirini derhal ıöıı· 
dam, Genel Kurmay Ba.fka.nı termeğe başlamıştır. Hataylıb· 

Marefal Fevzi Çakma.k, Vekille:, rın vatanseverlik duygularındar. 
Cumhuriyet Hal.k Partiai ıunu- çok sevindim. Hatayın büLilıı 

tn1 idare heyeti Azaları, mebus· Türk vatanında kahrama:1\ık, 

lar, Genel kurmay ile milll mll· fedakArhk misalle:-iyle adını an 
dafaa vekAlet.i ve dlğer vekAlet dıraca k bir durumda olduğunu 

ler erklnı, Ankara vah ve bele- bütün memlekete b!!dlrebilirim. 
diye re.iai,· merkez komutanı ve Sevgili An~akyalılar. 
emniyet mUdürU t.arafuulan kar Bilyilk Atatürk, H ıta ı için 
fllanm1.9tır. • CC.• tıasr .. t ve a.etaq, ;9kôilftn. 
MlLLI ŞEFiN HATAYI D·ABA ~imdi bir bayram aevtnc! içinde 

HiTABESİ yaşarken Atatürklln kahraman 
Ankara, 23 (A.A.) - Doğu ve kutşal adını tA yUrelderıml· 

vilAyetlerinde bir tetkik gezisi· zln içinden gelen azız duygular 
ne çıkan Relsıctimhurumuz İs· la anıyoruz. Vıcclanl saygıları· 

met lnonU, dönüşlerinde Hata- mız ve derin sevgilerimiz onun 
yı da ziyaret etmış ve ayrılır- la beraberdir. 
ken kendilerim uğ'urlıyan bin· Antakyalılar, 

terce Hataylıya hıtaben şu nut Cumhuriyet hilkıirnetinin tat 
ku :söylemişlerdir: bik edilmekte olan programları, 

<- Antakyalılar, her sene deniz kıyısından uzak 
Şimdi sizinle konuşurken bU- köşelere kadar feyizli tesirlerini 

tUn memlekette Hatay hakkın· göstereceklerdir. Bu eserleri, 
da duyduklarımı söylemek iati· ben de yakından görUp takip e. 
yorum. Bir iki gllndür Hatayın deceğim. Şlmdllik size veda e· 
her bucağını görmeğe çalıştım. diyorum. Sizden de vatanın Ö· 

Her yerde vatanda,ı:ılarımı ana. teki bölgelerine se!Am ve sev· 
vatana kavuştuklarından beri gıler rötUrilyorum.> 

Ziya 
ölüm 

Gökalp'ın 
yıldOnümü 

Büyük altın ve vatanperverin eserlerini 
bir araya getirmek için 

harekete geçmek zamanı çoktan gelmi~tir 
İnsanlar vardır kı zaman hatırala-

rıru oldiirür. Ziya Gökalp bunun aK.-
sidır. Da.ha hayatta iken ~ını ese· 
rınln ıçınde gommesınl bilen bu mlls
teana Türktl tam manaalle tanıyan
lar u olmuştur. Ziya Gökalp. gün 

' geçtikçe '• ymeti daha ıyi anlaşılaca:< 
' de matbaaya ıelip benim· bır hazlnedır. GünUn birinde heykel· 
~Ulan adamı tanıtmak için !erini goreceğiz, onun ismini t&fıyan 
~ ltıtty.acını duyduium iza- ilim mUesseselerıne teııadUf edeceğiz. 

iz uzadı , fakat konuşmamı. Bugün ıçin dUşUneceğlmız fey, 
~nlaı anlaşılması içın bu İ· eserlerınl bir araya getirmektir. Bun 
~t 1htiyaç vardı. !ardan bır kısım mUsvedde hallnde-

t tor Kolmodin şöylece söze dlr. lkınci bır nüshası yoktur. Yanıp 
lı kaybolursa Türk irfanı yeri dolma.z 
trı ~nbul gazetelerinin man- bir kıymet kaçırmış oluıı. 

S ı1t' bakılırsa İstanbulla An· Merhumun şakirdi ve en yakın 
~hl düşman cephe haline gel. dostu mebus Veli Necdettı'.Jl nca ed!-
1 ı iki sene evvel ecnebi iş-
~ il acılarını çeken ibu muhi· yoruz: Ziya Gökalpın eserlerinin ne· 

lııı ~l'lulu3 bayramını tasavvur relerde, kimlerin c!ınde olduğu ha~· 
, ~t bir coşkunlukla yaptıktan kında halkı tenvir et.sin ve Maaı •f 

~il d~rhal An karaya kilsmesi Vekaletile temas ederek bu eserlerin l\lerhum Ziya Gök Alp 
~ılt Yaratması çok acı bir şey bir an evvel bir araya ıetırilmesı 

'tıı il ll'lilletin yakın bir dostu mü münasebetile büyük ihtifal ha-

t
" Çrık üzüli.ıyorum. ıçln onaya.it olsun. 

zırlanıyor. 
ı... ~I i'.lma inkılfıbın terlemtz Bugiln çok şUkUr Maarif VekAleti· ·q, Onun Türk gençliğine Türk ilim 
•• •ı ve mPmleket menfaatinin nln elinde kıymetli eserlerin neşri 1 i ' 
""~n u de t t ı l" ve rfan hayatına yaptı)l.ı hizmet 

stun u u ması ... için tahsısat var .Cidden iyi eserlerm k b '. "kt ·· 
6 

.... lialbt•kı Ankarada istik· ço uyu ur. 
·•ıul' itina ile basıldığını görllyoruz. Ziya 

idele<;lncıekl hi?:mctlerini O, bugünkü gençliğe ilmin zevk 
,' tahvil etmekte a~ele eden· Gökalpın yeni nesle meçhul kalması 
~ t. Ankcra lstasyonunfl varan ve en mühim eserlerinin neşredılemtı 

•d•ITlın:n etrafına üşüşüp tu mesı bliyUk bir noksandır. Bunun 
\,.toııer oymımala çalıpnlarm ı bır an evvel bertaraf edileceğini umu 
~I rne:-!rrst namına memle- yorıu:. 
~•ır.\ Sa: 3 Sii: 4 df') ~ 1 Z•v::ı Cfokalpın ölüm yıldönQ. 

ve heyecanını, Türk iman ve ru. 
hunu aşılamıştır. Bugünkı.i Türk 
inkılibında bu heyecan ve imanın 
semerelerini görüyorsak bunu Zi· 
ya Gokalpın ektili tohuma borç
hıyu:ı:. 

• 
• 

... • 

LE 

r ' Atatürk'ün 
ölümünün 
yıl dönümü 

10 ıklnciteşrin 1941 pazartesi 
gUnU Ebedi Şef AtatUrkUn ölU· 
mllniln, üçiln~U yıldönllmlldür. 

Atanın olilm yıtdönUmUne 

ı·aslayan 10 lkincıt.e.şrin günü, 
memleketin her koşesinde iıhtl· 

fal yapılacak, Halkevleri, Halk 
Odaları ve bilumum Parti mer· 
kezlerlnde bu münasebetle bil
yllk o!Uniln aziz hatırası anıla

caktır. 

O gtln TUrkıye radyosu, bU· 
yUk acı dolayıslle Mılll ~r ta
met lnönUnUn bllyUk Türk mll· 
lelıne yaydığı beyannameyi oku· 
yacak, sonra Atanın, Cümhurl· 
yetin onuncu yıldönUmür.de mil· 
Jete yapclığı tarıhl hıtabe;ri ken· 
dl seslerıle naklederek Ti.irk mil· 
!etinin büyük elemine iştirak 

edecek ve neşriyatını tatil ede· 
cektir. 

Almanyaya hücum ecl en inrillz tanareleri bir fabrikayı bombalarken 
O gün bütün mekteplerde sa 

bah saat 9,05 te AtatUrklln ha· 
yatına ve Tilrk mılletine yaptı
ğı hizmetlerden bahseden konfe· 
ranslar verildikten sonra Mılll 

Şefin millete yayd.ğı beyanname 
okunacak ve bu suretle merasi

Askeri vaziyet 

Kat'i darbe 
Doğu cephesindeki üç günlük harekatın 

ve değişikliğin hulasası 

,-- Yazan: baıaa BORAN 
( Askeri muharririn yazısı 3 ncü sayfada ) 

Almanlara göre 
Şarkta takip 

ve taarruz 
devam ediyor 

lspanyoflar. Sovyet 
mukabil taarruzunu 
geri püskürttü:er 

/Vıoskovaya yangm ve 
infilak bombalan atıldı 
Ftihrer'in umuınl karargahı, 24 (A. 

A.) - D. N . B.: 
Alman orduları ba.şkumande.nlı,lı · 

nın tebliği: , 
Şarka taarruz ve takip hareketler. 

devam etmektedLr. 
Şark cephesinin şımal kesimındc 

SO\'Yet mukabıl taarruzunu tardedeıı 
İspanyol cl\!avi Tllmenı> Ruslara b11 
yilk zayiat verdirmiş ve yilz.lerce esı:: 
almıştll". 

Kırım denız bölgesinde Alman tıa· 

va kuvvetlen 6000 tonluk bliyUk cıı· 

Sovyet gemlsıni b,atırmışlardır. 

Alman tayyareleri Moskova üzer.· 
ne infi!Ak ve yangın bombaları at
mışlardır. 

r 
MI. Peten 

Sovyetlere göre 
Mı.· 1 imoçenko 
cenup cephesi
ne tayin edildi 

MI. Budyeni ve MI. 
Voroşilof başka va
zifelere tayin edildi 

Perekop ve 11rmiyanskın 
düştüğü teyid edilmiyor 

Mareşal Timoçenko 

Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliği: 

~Beş buçuk saat 
1 

•• suren 
bombardıman 

İngiliz tayyareleri Napo
liye büyük kafileler 
halinde hücum ettiler 

Londra, 24 (A.A.) - Hava Neza.· 
reli istihbarat servi.si lbildlrlyor: 

me nihayet vcrllecekhr. 

\. J 

Macar - Rumen 
geçimsizliği 

Macar - Rumen radyoları 
atrşmağa başladilar 

Salı • çarşamba gecesi Napoliye 
karşı İngiliz tayyareleri tarafından 
yapılmış olan hava akını, beş buçuk • 

. saat devam etmiş ve merkezi Akde BUkı·cş, 24 (A.A.) - Budapeşte 

radyosu 21 llkteşrln günü sa.at 21.rn 
neşriyatında Ode&a şehrinin muhare· 

, nizdeki he.rekatın en bilyüklerlnden 
biri olmuştur. 

Bir çok yüksek infı14klı bombala«· 
la yangın bombaları atılmıştır. 

Aakert hedefler mıntakasında 700 

metre murabbaı bir sahada 350 met
re irtlfaında alevler yükselmiştir. 
Dumanın G~ lrtlfa 19e tOOO 

metreyi bulmaktadır. Bır saat gibi 
muntazaman aakert hedeflerin Uzıı

rlne gelen tan·areler, her biri ~•i 

ton ağırlığında bombalar atmışlardır. 

besiz zaptedllmiş olduğunu blldir· 
miştır. BUkreş radyOEu bu neşriyata 
şu suretle mukabele etmiştir: <Maı p. 

şal Antoneısco'nun tebliğleri, Rumen 
askerlerlnin kahramanlıktan, ecnebı 
devletlerin bUyUk ..,nerlnln Rumen 
ordusu hakkındaki takdırkA.r masaj
ları, harbi sözle ve pazarlıklarla yap· 
mak mümkün olduğunu zanı\edenleı:e 
verllebılecek yegA.ne cevaptır.> 

YENi NEŞRİYAT 
PROGRAMDllZ 

Bugün Vatan, okuyucularına 
güzel ve temiz üslupla türkçeye 
çevrilmiş iki milletler arası eser 

takdim ediyor.' 

Berraklığa Doğru 
Başmuharririmiz 

Ahmet Emin YALMAN'ın 
ti 

Memleket meseleleri hakkında esaslı düşüncelerinin maı.. 
sulü olan bir yazı serisi ki küçükten büyüte kadar butıin 
vatandatları cezbedecek, düşünceye IM'kedeceldir. 

rehine mi 
olacak? 

23 ilkteşrin günü muharebeler 
hUtün cephe imtidadınca devam 
etmiş ve bilhassa Mojaisk ve Ma· 1 
loyaroslavets istikametlerinde çok 
anudane olmuştur. 

Macaristanda 
TÜRKLER 

Kadınların, peşinden harp mey• 
danlarına koştukları bir Türk 

bahadırının romanı Suikastlara mani ol. 
mak için Mareşalın 
kendini teslim ede. 
ceği hakkında şayi· 

olar dolaşıyor 

Dö Gol Fransızlara sü· 
künet tavsiye etti 

Viohy, 24 (A.A.) - Ha· 
vas: Nantes ve Bordo"dakl 
suikasller dolayısile tatbıki 
derpiş edilen idam cezalarına 
mahal bırakmamak üzere 
Mareşal Peten'in işgal altın. 

daki bölgeye rehine olarak 
kendini teslim edeceği hak
kında Vichy'dc bir şayia do. 
!aşmaktadır. Maresalin ya. 
kınlarının bu hususta hiç bir 
söyliyecekleri yoktur. 

Londra, 24 CA.A.) - Rcu
ter ajansından: 

CDevamı Sa: 3 Sü: 7 de) § 

Almanların hatlarımıza karsı 

(Devamı Sa_ 3 Sü. 6 da) XŞ 

Yeni bir sulh 
haberi daha 

Hitler başvekalet
ten çekilecek. Al
manya sulh teklif 
edecekmiş? 

Ankara (Radyo Gazetesi> -
Vaşinctondan bildirilditine rö 
re Almanya yakında bir sulh 
teşebbüsü yapacaktır. Bitler 
Başvekillikten çekilerek dev
let reisi olarak kalacak ve Al . 
manya Rus seferi nihayete er
sin ermesin inriltere ve Ame· 
rika ile sulh yapacaktır. 

Kaynata Amerika olan bu 
haberi, birçok defa tekrar edil. 
mit oldutuna cöre ve her ıa. 
man teksip edildifinden lbti· 
nt kaydlle almalıdır. 

Yazan : llaal'lll Yolıay 

Kızıl Kaya 
Okuy uculan peşiadea siirükilyeeek bir meyq, büyük bir 

aıkın hikiJWI. Berkesin beyecaala takip edeoetl bir roman. 

Yazan : Vikkl Baum 
811 rüsel RomaJl Rezzan E. Yalman tarafından ciizel bir 

üslipla Türkçeye ~vrilmiştlr. 

Bundan başka hergünkil münderecahmız arasında üstat 
iSMAİL HAKKI BALTACIOGLUNUN, genç ve kWtrrıetli şa. 
ir BEHÇET KEMAL ÇAGLARIN, eski Bahriye 'ltilsteşarı 
HÜSAMEDDİN ÜLSEL'in ve daha birçok kıymetli imzala. 
rın yazılarını ve ikinci sayfamızda bugünden itibaren baş. 
ladığımız ÇALA KALEM sütununu zevkle oku1acak ve dor. 
duncü sayfamızda hergün buhır.a~ınız ince, hassas kalemler. 
den çıkmış bir kuçük hikayeyi bu yazıların arasına katacak. 
sınız. Bqgün Vatan okuyacak olan her zaman Vı:.tan okuya. 
caktır. ÇUnkü kendini bu güzel yazılara ve gazetenin dürüst 
ve olgun mesleğine kaptıracaktır. 

.. 
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Yunanistana yardı m 
Yazan : Maurus 

Bir sırm a 
nelere sebep 

YOKAY 

kaftan 
oluyor? 

« ..... Bakkallardaki ı;aı.lar FUit 
hallne getirilip kıymetlcndlrlldlk
den ı;onrı:ı, elektrik t~lsatı bulun
ımyan semtlerdeki halk, mumla 
ışıkJaomak zaruretinde kalmı~br. 
:r\e yar.ık kl, bir ay C\'\Cline ka· 
dar kim enin l Uz.üne bllo bakma
dığı lsperm~et mumlıırı da, gör· 
düğü rağbetten ~ımıırdıkça şı· 

marmış, ı>On günlerde o ha pa da 
naz.lı bir meta halini almıştır. 

Ka\ uştukları bu fırı;atın ~hlan
dırdığı kazanı: hıl'liile göı.leri ka
raran mumcular da fiyatları &ek
senden 200 e kndllr nrttırmı~ \ "O 

bu suretle rılyasada yepyenl blr 
lbtiklır )"Jlaru daha yaratılmış-

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

Yunanistana 
Kurtuluş 

yiyec~k götüren 
vapuru geldi 

Vİparaa mir ttebatı neler anlatıyor? 

Pamuk ipliği 
tevziatı 

Yolsuz tevziat ya· 
panlar mahkemeye 

veri ıiyor 

BUtUn htı.d e rr it> ırmalı kaf-
tan yüzfulden !:> bır kıp ctmı.ş-

t.ır. Bakınız, me le n 1 oldu: 
On yedı el asırda, Tllrk ldaresın n 

en parlak gllnlcrtnd ld.. Eri k :lttta
sında s. adlı çok zc gın, çok itibar
da obır a le y11.şıyordu. Bu allcnln nü
fuz ve ıdarcsı ltınd:ı on ık! kô.hya 
bulumı.)ior, 54 köyden vrrgı alıyordu. 
AUenın bUyUk oğlu ve r ısi Corc 

uzun zamar.danberı 1 tanbulda ycr
leşm ti. Sl'n nın dolmz ayını sara
yın muhıtınde gr<,,ıı ıyor, p dışah ala 
bınerken Uzt' gı n tutm yı en bU· 
ytik eref ayıyord.ı. 11 rp 11An cd1&
dıkç ıkı bın aUı .11.' Rumelı beyler 
beyınln ordu u k tı ıyoı-du. 

Bu Corcun M 1 adınd bir karde· 
crv t, o zamanın 

usuluncc buyük oğula d .• Uğli ıç.n 

Mı,I' ı köy p pazı y t n \C böyle
ce aılesıne bak ın diye B.ıkreşte u 
oır p p z mektebıne yo lanuşlardı. 

Mışcl, n hayct tah ıllnı zar zor 
bılirıp bu koyc p p z oldu. Geliri 
pek azdı. Karısilc kızının yiyccl'ğicıi 
tedar.k ı~ın b r taraftan da tarlada 
çalışırdı Kadm 'c Mar ya adındaltl 
füet ;ıbl gUzcl kızı eV' ışlcrl için· 
de basit bır kö:> lU ha) atı geçiriyor
lardı. Bu aılr:un lb lıca emelı bir 
inek sah bl olmaktı. Bu maksat için 
&en erce para bıri.1.."1lrdiler. Nihayet 
tam ıneği satın al cak kadar para 
ahibı o dukları bır sırada. 1stadbul· 

dan ıblr h bcr geldı: 
Corc, orad:ı. b r yen çerı ile mar -

za. çıkarnı.11;1, ;} e 1 çer nin gozU !kız. 

tnış, pala ını çektığl gı.?li Eflak asıl
zadesının kalasını uçurmuş. 

Bir inek nlamıynn fakir ltöy pa
pazı, lbu ıhfidlsc net cesindc Eflak ve 
Buğdanm en büyUk ıscrvctlne kon
du ve Rumenık cıvarındakl aile şa· 
tosuna. yeri ti. Fakat UçU de alış

lıkları basıt b .)icıt harıcınde lbır ha.
yat t.asu \"Ur etm ) orla.rdı. Köydeki 
ya.şay.ış se~iycl<'rind n pek az ayrıl
dılar. MJ.şcl her c k ndı ko uyo:, 
toprak 1.Şlerınden anlıyor, iradını da 
sar!edemediğı ıı;;ın parası kum gıb! 

~u. 
Ollniln birinde ka ı öldü. Artık 

ondan sonra dUn' adan lbUsbUtUn eli
ni çekti. Tarlada, bostanda. 'bizzat 
çalışıyor, nad..r mahsuller yctlştirme
ğe. uzenıyordu. 

Bır aene !bostanında f çı kadar bU· 
yUk ıbal kabakları yetışti. Herkes 
bu kocaman kabaJdann seyrine ko
şuyordu. 

M~e bır fikir G" ld!: 
_ Bu ka.1>ak ol a o.sa. padışaha 

!Ayıktır Bari 1stanbula hedıye di
ye ı;öndereyım. 

Çok cm n ft>ir adamu ın yardınııle 

kabağın altında. bir delik açtı. Ora· 
dan kaba~ın çekırdeldenru çıkarttı, 

yertne duka altınları doldurttu. Son
ra kabağın parçasını tela-ar ycrlne 
yapıştırdı. 

Ka.bağı ıbin tUrlil ıtinalarla bir ara.
baya. yUkl d kr. Uç çift öküz koştu
lar. Araha lnt.anbulun yolunu tuttu. 

Hediye • ara.ya mahsus olduğu iı; n 

HERGüN s·iR,~'f ll(RA 
- - ------ -

l.iurur ve Alp Aslan 
dtuk hwıedanından AJıı Aslan 

.kunet ,r, <"esaretll gururlanan 
,e nhlgaıılıktnn :ze\k duyan bir 
Han olmakla manıltur. 6 hicri 
yılında, Buhara bellerinl \O Ulke
lerlnl &lndlrtı> ındırdığı ırada, 

cl1>r edilip huzuruna getirilen meş
h ur Jmnıandanlardau 1 u ur sor
duğu hakarete Uıluunınlll cdc
nıe7- Hançerine el utar \C Hanın 

ıiı.erlne ntılmnğu k !kar. Orndu 
bulunanlar 1 u ufu tutarlar. Tam 
çarnuha gerccekkrl, hal ahıu 110-

na erdirecekleri esn:ıda, Alp A -
1311 kalır ıııun raklblnlo bu &urct
Je oldlırülnıe!>iııl ;)Jğltllğlne ;)edi
remC7- l-i<'rbcst bırakılma ını ~

r<'dcr. Du!imnnını hlçc ı;a;)aıı gu
rurlu hır <da ile: 

- lı:te me)d n be kwuand o. 
Kendlnıı ı;U' ;)Orsan lı3 Cc.rinO 
daHan. Yu sen in ;)ada benim d
banda kabrunıan. 

Dl I' ba ırır \e tahtından inme
ğr. dın rnnır. l nkat ... bir ıuçral ış· 
ta. ileri atılım 1 u ulun hanı;.erl an
!ilt.ın bQğrıinc fi ıpl:uıır. Olduğu 

yere yığılı,ercn ilan maiyetine 
donrr. '\'Uzünlı l<ırışhrarak: 

- \'aktılc1 ilıtl;)arırı biri bana, 
Jdm~;)i hakir ı;brıno 'C kudret 
\C: ku\\ctln gthcnme, danişU. 

Fakat, bu n Jh;ıt benlm 1 ulağı
ma glnneınlı,, azamet \e gururu
mu glderrm mi ti. İ tc ı;lmdi p:ı

d.işahlık kudretJmlo, hsJ kU\'\ e
t imin hiç olduğunu gorll;)or \e 
gururumun kurbanı olarak ülill o· 
rum. 

Der \6 bJraz 11oı:ra d 
Yaradanına teslim eder. 

ruhımu 

kımse ıllşrniyordu. 

lstanbula gelınce Topkapı sarayı·_ı 
nın kapıları açıldı. Ka.bağı getiren
ler, ıçınin altınla dolu olduı;unu bil 
mlyorlardı. Padişahın huzuruna çı- l 
kınca ve oradaki debdebeyı görünce 
hediye dıye bir ko.'bak getirdıklerl-ı.c tır ... » 

Bunu bir okurunıuı yazıyor \ C 
kcndılcrı de utandılar. 

ı.oruyor: 

- l\Ium işi, bir müdahale ile 
mum ı;ibl doğrultulamaz mı aca-

Padişah, tA E!lli.k'daıı hediye diye 
kendisine lbir kabak gônderıldiğL'li 
duyunca gazaba geldi. Getirenlere 

d ba! yUzer sopa vurulmasını, kabağın o-
nıze atılma ını, Mı.şelın de hapsi ıçln 
tez tatar çıkarılmasını emretti. .,,---------------

Kabak sert hareketlerle ycrınde~ 1 ki m e b 1 U 5 U m UZ 
oynatılırken dıbı açıldı, (duka) al 

ı 

\ .... 

Uzun zamandanberi şehrimızle 
muhtelif Anadolu vilayetlerinde 
devam eden pamuk ipliği tahkıka
tı her tarafta tamamen ikmal cdıl. 
mt§tir. Bu tahkikatı iktısat Vek€ı· I 
leti teftili hcyctı hemen bUtun kad. 
rosu ile resmi daireler, koopcra· 
tiCler, yerli mallar pazarları, halk 
bankası ve halk sandıkları, dev
let fabrikaları ve hususi iplık fab
rıkalarıle temaslar yaparak bu 
mevzuu tahkık etmiştir. Bu husus 
ta muhtelif mufettişlerın verdiğı 
raporlar birle5t.rilmiş ve buyuk 
bir rapor haınde Vekalet makamı 
na verilmi:>tır. 

tınları etrafa tıa.çıldı. Padışahın, bu 

defineyi görUnce yUzU .gllldti. Kabat:ı v e f a t e t t i Yananistana ylyecek ;ötürcn Kurtuluş lapuru Sirkeci rıhtımında 

Öğrendiğimize göre, raporda l"a 
muk ipliği tevziatı işinde yapılan 
lahkıkat netıcesinde bazı mcsul ve 
gayri mesul ellerin ihmal V(' bılc· 
rek hareketleri tesbıt olunmuştur. 
Bunların lür.um gorulenkri ve 
mesuliyetlerı katiyetle tesbit edi· 
lenlerinin mahkemeye verilecek· 
len anla~ılmaktadır. 

getirenlerin cezasını affederek hep- Yunan milletine yardım olmak 1 nanıstanda nasıl kar$ılandığını ve 
sine ıhsanlar verdı. Voyvoda Mişele Ş uzere Kızılay tarafından hazırla· ılk yardımın nasıl yapıldığını va-
de bir sırmalı kaftan gönderdı, bl!" GJ. Hakkı İnaSİ nan gıda m addelerini göturen Kur pur murettebatının ağzından dınle· 

i u i tulu$ vapuru, hamulesini Yunanls yelim: 
dbeıldmırdekı..tup yazarak memnun ye n 1· le Sıdkı Ükeyı· ı k B d 'b' . d h k t tanın Pıre lımanına ıbo~a tara - ura an ayın ırın. c are e 

bayramın ikinci gunü §ehrimize ettığimizi lbıliyorsunuz. lki giın son 
Pad, ahın fermanını alınca \ c tis· ı · h h t 

k b t t • k donmüştür. ra güze hır avada r;eçen ra a 
tUne de sırmalı kaftanı gıyince :Mi· ay e } 1 l kt l' 

Diğer taraftan İktısat Vekaleti 
ay başından itibaren pamuk ipliğı 
tevziatını yeni bir şekilde yapma· 

Gemi halen Sırkeci limanında bir yo cu u an sonra Pıre ımanı· 
acı bırdcıı'blre bambaşka bir adam d k d k 
v Bayram günlerinde iki emeklı ı;o· demirli olup Yunanistana gı ece na var ı . . 
oldu. ncral, ık! kıymetii mebusumuzu da· ikinci partı gıda maddelerini yiık- Pireye vardıgımız gün, ı;ehır bır a karar vermiştir. Bunun için 

mıntaka iktısat mudi.lrlll• - ... C'mlr 
verılmiştir. Bu yeni te\ kli 
ne göre hazırlıklar yapılmaktadır. 

Sırmalı kafla.nın altına eskısi sıtı ha kaybettik. lemektedır. Kurtuluş vapuru bir ekmek sıkıntıı:ı içersınde idi, Her 
Adi bir ıköylU clbtsesl gıyemezdı. 'fer- 1stanbul mebusu emekli GenerRI ay müddetle kiralandığı için Pire kes saga sola ba§ vurarak, yiyecek 
ziler getirtti, 1<unduracıları çağırdı, doktor Hakkı Şinası Erel bir sene- ile limanımız arasında birkaç se- bir dılim ekmek arıyordu. 
gömlckçllrrl çalışUrdı. BütUn kıya· denberi mustarip bulunduğu hastıı.- fer yapacak ve bu müddet zarfın· Halkın hücumuna uğradık. Po
fetini sırmılıı kaftana. uydurdu. lıktan kurtulamıyarak bayramın bl- da Yunanistana gonderilmesi ka· lis kordon çevirip halkı zorla u-

Padışahın sırmalı kaftan gönder- rinci günü Kadıkoy Moda caddesin· rarla§tırılan 50 ton gıda maddesi- zaktastırmaya mecbur elli. 

-o--
Bir ton kömür başmdan 

aşağıya dökülmüş dıği. adam, o eski, yıkık ı;atoda ya- deki evınde gözlerini hayata kapa· ni kamilen taşıyacaktır. Vapur i· Rıhtıma yana5tıktan sonra va· 
şayamazdı. Şatoyu yıktırdı, yeniden mıştır. Cenazesi 'bayramın ikıncı per- kinci seferini onUmüzdeki Pazar- purda bulunan yumurta, fdsul· Devlet Lımanları amelesı~drn Ha 
yaptırdı. Kızına Parlsten mUrebbiy~ şem.be günU saat ıı de evinden mc- tesi giinü yapacaktır. ~·e, nohut, soğan ve çocuklar 1 ııan Uğur, evvelki gün Ne3at vapu-
getlrttl. Ara.balar, atlar, uşaklar rasımle kaldırılarak Karacaahmctle Harp sahasından geçerek. fcllı· için hazırlanan pirinç unlarmın runda kömllr boşa1tırkl'n vincin zın-
peyda etti. defnedilml.şlir. kclzede bir m<-mlekctin folakctze- çıkarılması siıratlc yapıldı. Rıhtım clrı kopmuş, bır ton kömür başından 

Bu debdcbell çerçeve içinde Mişc:- Merhum 1869 da İstanbuldıı d~- de fertlerine yardıma kosan Kızı- da Kızılhaçın kamyonları bekliyor aşağıya dökUlmUştür. Amele başın· 
lın lttzı güzel Mariynnın şöhreti dUn- muş ve 188D da Askerı 'rıb'blycden layın bu hareketi butün dunyada du. Çıkarılan mallar, bu kamyrın. de.n ·\'e nıuhtelıf yerlerinden ağır u
yayı <tuttu. Memleketin en un aile- mezun olmuştur. Mekteopten çıktık- takdir ve hayranlıkla kar§ılanmı~. ı.-rıa icap eden yerlere goturhldiı rette yaralanmış. baygın bir hald 
!erinin oğullan arasından heor stıcı tan sonra. dahfll hastalıklar üzerinde t VC' Kızılh::ıç tcşkıliıtı vasıtasile t('V Denlzyolları hastanesıne kaldırılmı~-ır. 
blr talıp ~ur ediyordu. Mişcl hep- ihtısaıı ya~mak için ,,.!manyaya git- Gelen Kurtultııi vapunınun Yu- :ıi cdıldi. Yunanlılar bu yardımdan tır. 
ıuni reddedıyordu. Gelenlere: miş ve Haydclbcrı;" üniversitesinde =============== çok memnun oldular. «Kurtuluş .. 

- Benlm kızım sana göre değil, çalışmıştır. neraı Tokat mebusu Sıtkı Üke'nir.l vapurunun bır resminin yapılarak. VlJli flnkaradan döndü 
d.yordu. Arna\·uUe.rdan ancak Pre.ıs Genernl Hakkı Şınasi tıir mUddet vefatıdır. Mebusumuz bayramın bl- Pırc'lin ('n kıymetlı bır yt'rindc mu . . . . . 
Kigaya. vrrebillrim. Bızım tarana:- Halk Pa.rtısı 1sta.n'bul teşkil~tınd3 rlnci günU Kala.mışt.aki cvınde vefat hafaıa edıleceğini Ye Türk mılleti. Şohır ışlcrı uzerındc VektılC'Uc 
dan EfiA.k veya Buğd:ın beyi ... ·cya reisl k yapmış ve tldnci devrede etmiş ve cenazesi ikincı günU Gü- nın yaptığı bu ıyılıtı hiç bir zam::ın 1 temaslarda bulunmak uıcrc Anka· 
Erdel prensi olmalı... mebus olmuştur. Otuz seneyi müte- mlişsuyu hıuıtaneslndl'n merası~.•te unutmıyacaklarını snyliyen Yunan 

1 

raya sıden vali ve Beedıye Rcısı 
cavız bır zaman de. Kızılay merkez kaldırılarak Asr1 mezarlı~a dcfnu- halkının Ttirk milletine seHımını Doktor L\ıtfı Kırdar §Chrimb;e don tştc Mtşel1n bUtlln bu )'eni haya-

tı, bUttin 0 ıddlalı fikirler!, padişahın idare heyetı azalığında bllAfasıla bu· lunmuştur. da getiriyoruz. mu~t\ır. 
1 unm us tur. M e.ıtı um ~ene! erce, bilhaBsa :Mı !il !!~~~!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"l'!'!'!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!'!!!!!!!!!!!!ll!"!"'!!!!!'! kendisine blr sırmalı ka!tan gonder- • !! 

mesl yUzUnden olmuştu. Ölümünü teessUrlo kaydederken Mücadelede bUyük l:ıızmeUer elmıı;ı 

ve son intihapta da Tokat mebuslu-
- 2 - rız. ğuna seçilmiştir. Kederli ailesine ve 

kederli ailesıne tazlyetıerlmizl suna-

Uç DİLBER İkinci ölüm hli.dısesl de emekli Gc- arkada.şiarına taziyetler edcrlz. 

MılJelln dedlği., J;linUn 'birinde oldu. 

Buğdan beyı memleketin en zeng!'l 

adamının kendini damad yapır.tya 

hazır olduğunu duyunca kulak ka

barttı. Paraya ilıUyacı ıt>UyUktU. Ba

basından parlak blr unvarıla beraber 
sayısız borca. v!'lris olmuştu. Geç r

meğe mt>cbur olduğu debdebeli hayat 
bu borçları arltırmı.ştı. Tatar eşklya
sının baakınlarından çi!Uiklerı ı;tt

tikçe !azla zarar görüyordu. lstan
buldıı saraya. ve paşalara hcdıyeler 

göndermekte de kusur etmemek lA
zımdı. Mlfcl gibi zer,gin bir adam:ı 
damad olmak, bulunmaz bir fırsattı. 

Bayram neş'eli geçti Geçmiş olsun 
K ızılay ı;azeteslode muharrir 1 nakil ve irsal e~liyen ldrpiklerdlr.» 

k d 1 d n..mau Dokt<ırbu tas,lrllc bize, lıoşu· ar :ı a.5 arımız an "" 
hafil bl muza ı;itmlyen fersJz, rapaklı, çlpll 

Cemal Kaygılının başından r , eva. arpacıklı gozleri tal'slf edecek 
kaza gcçtlflnl haber \eren yaı.ıd:ı, I bl; kelime kullanmak fırsatını ''erl
b ha adi le ı;a'-·ıJan mubarrlrlcrlıı u ' s " 1 vor: Artık briyle ;özlerden lmhscder-
hepı;lnln bu bayram Kızllayın tabı ken «parazltll gözler> dlyebllcccğiı:. 
, c tertibini üstüne almış olan gün-
delik gaz.cteye men up olu~!arı do- rASARRUF' BONOSUNU TERClJI 

l;ı~ ıslle bir reklAm ha\."l151 &ezmesey- Gazetelerde ~imli bir rekl!im ı;u· 
dlm, arkadaşımu.a «gc9mlş olsunıo zUmc ~rptı. Rek l&m<laki üç relm

dll·e<:ekt.ım. Fakat bana öyle gcllyor ı den biri parasını kUpe gomen ,.e lm· 
ki hu hayadJı;ten reklam ücreti ala- ı>ü nereye ,;-omdüğünii bat rlanuyan 
rnıln.n Kızılay& geı;ıniş olbun demek bir adamı, lkincl&I p&nıfilnı yanında 
daha doğru olacak. taşıyan ,.e cüzdanını sokakta düşU· 

PARAZlILt GOZLER rııJ> kaybeden bir adamı, ilçiim Usü 
de para:.ını Tasarruf bonosuna )atı-

Kızılay sazetC5.lode Lokman He- ran \'c bononun falı.lnl peşin alarak 
kim lmzaslle e:Glizel ı;özJerin cazibe- 1.)1 bir J~ gormilş keJ1fil bir adamı 

CUnlln tılrındc 'b.r alay terllp ed"
rek Rumenik'de Mışelin şatosuna 

vardı. Kızı da gorüp beğenince mese· 
le kalmadı. Babasından Marlyayı 

istedı, derhal evet diye cevap aldı. 

DUğUnün paska yenın ertesi hafla 
yapılması hakkında söz kesildi. 

Dfiğllne Buğdanın, Bosnarun, Sır· 

bistanın, Erdelın en lbUyük adamları 
ı:ağrıldı. Hazırlık tamanı olsun dıye 
P 1c on dorduncll Lllinin aşçıla.

rından lbU1 bile getirildi. 

Uç gün &Uren Şeker bayramı se- ı durmuş, !büyük bir neşe içerisinde 
'\'UlÇ ve neşe içinde geı;ti. Havanın kayık salıncaldarına, nUıkarıncalara, 

gtlzcl oluşu, kUçUk yavruların oldu· arBibalara ~inerek eğlenmişlerdir. 
tfıı kadar tıilyüklerln de 'bayramdan 

Resmimiz KaragUmrUkte, kayık sa

ı;b başlıklı bir yazı okudum. l'azı 

sıhhi olmaktan ziyade şalraned ir. 

.Muharrir doktor } ıızısınm bir yerJ.ıı
de diyor ki: 

«0 güzel gözlerln mJnlmlol bebek· 
lerlne HAllkl tabiatın koyduğu (rad· 
yo cihau !ıt ından kısa dalgalar inti
şar eden kudreti, aşıkların ruhlarına 

go termP.ktedlr. nklr, çok ı;üzcl. An. 
cak bu üç resmin albna yıız.ıl:ın: 

«Bunlardan birini terclb etmek ıılzln 
ellnlzdcdlr» ('Umleslni hlç mi hiç be· 
ğeıunedlm. B u yazı: 

bol bol fslliadelerınc imklın verdi. 

(Arkası \ar) 
KUçUklcr şehrin mubtelif semtle

rinde kurulan bayram yerlerini dol-

lıncaklannda volan vuran kUçUk ya

ramazları gösteriyor. 

FJorcntin trenden iner inmez bir fe
rahlık duydu, Sert dağ havası yüziıne 

ı;arpmış, içmi açmıştı, 
Tren iki dağın arasındaki dar geçidin 

lam üstünde durmuştu. Delikanlı gozle. 
rılc aOniki Boş., dağlarını aradı. Bunla· 
rın uzaktan gorunüşü ve şekilleri gozü· 
ne çok aşina .gelirdi. Yuksek zirveler bi
:ıb•ri ustune yaslanmış gibi dururdu. Tıp. 

kı dost insanlar gıbi birıbirlcrine dayanır 
gıbl goninUşleri ~ardı. 

Oruki Baf dağlarile Kızıl Kaya arasın· 
daki boğazı bJr bulut ortmu~ü: Al 
çak ve tek başına yalnızca duran bir bu
lut ••• 

Kızıl Kayanın keskin zirvesini parlak 
buhar tabakaları ve bulutlar yer ~er ör· 
tuyordu. 1 

Florentın heyecanla şôyle dü§ıindü: 
Mehtabın bu sisi eritmesini bekle· 

mek lazım ••• 
Trenden iner inmez a,>aklarırun altın

da kızıl çakılların çatırdadıgını duydu, Bu 
S('S de o:-ıa aşina idi. Eşyalarile me~gul 

olmak üzere vagona tekrar yaklaştı, Lo· 
komotir yokuş çıkmış olduğu içın fazla 
kızışmı§tı. Dağdan gelen serin havayı a· 
deta soluyarak içine çekiyordu. Florentin 
de dağların kuvvetli havasını lc.zzetle te
neffüs 1?tti. Bunun acımsı, fakat ho& bir 
taoı v:ırdı, Genç adam bu tadı severdi. 

E"trafına baktı: Ne ~uzel çıçckler aç
mı§tı. Bunlar ovadaki ~seklcr gibi beyaz; 

VATANIN EDEBİ RO!IANI: 

Yazan: Vikki Banın 

değildi. Kızıl bir guneş hepsini sanki kı· 
zartmı~ı. 

istasyon memuru, elini ~pkasına gotü
rerek askerce bir sclAm verdi ve dedi ki: 

- Memleketimize tekrar geldıniz, öy
le mi? Hoş geldıniz Bay Baron . . . 

Bu sozlcri söylerken memnun görünü· 
yordu. 

Genç baronun buralarda pek sevildi· 
ğı belli idi. 

Florentin sordu: 
Çok yabancı var mı! 
Çok var. Kocaları getirip götürmiye 

iki tren ancak yetiyor. 
Florentin kesik kesik cüldü ve trene 

dıkkatle baktı. Memurun hakkı vardı. Et. 
rafta veda edip gitmiyc hazırlanan bir 
çok koca vardı. 

Her cumartcsı, yorgun yüzleri, bezgin 
tavırları, kirli elleri ve ıtıflkinı tavırları 
ile kocalar sokun ederdi. Çantalarından 
ufak tefek hediyeler f kartırlar, hafta i
çinde olan biten kavgaları, dırıltılan ka
rılarına anlatırlardı, ellerinde demir uçlu 
bastonlar, agızlarından pahalı ~ ım· 
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rolar eksik olmazdı. Otelde bol bol şarap 
içerler, karılarına, çocuklarına tuhaf bJ. 
kAyclcr anlatarak herkesi güldiırürlerdi. 

Yemekten sonra suratı SEarlar, karıla
rının kollarına girerek biraz gezinirler. 
Yedikleri yemekleri hazmctm.iye çalı6U'· 

lardı. Sonra tekrar otele dônülür, biraz 
iskambil oynanır. Kadınlar esnemiye baş. 
lar, kocalar yine somurtmıya devam e
derdi. 

Biraz daha böylece vakit geçirdikten 
sonra çiftler ayrılır, tahta merdivenler
den ağır ağır çıkarak odalarına girerler. 
Karıların önüne karı ve kocaların pa
buçları, temizlenmek üzere sıralanırdı. 

Pazarları herkes geç kalkardı. Kocalar 
taze ve itinalı tıras olmuşlardır. Kadın
ların arkru;ında yeni üttilenmi:> dantelıilı 

keten 'bluzlarla bu incecik bluzlara hiç 
uymıyan kalın yünlü etekler vardır. Pa. 
zar gunil sofrada bir kap fazla yemek 
vardır. Ö~leden sonra oyunlar oynanır. 
Etrafı kuşatan dağlara görmeden 'bakınır_ 
lar, çayırın içinde esniyerek yuvarlanır
lar. 

«Bunlardan mutlaka ü~linclisünlı 
tercih eclinlz!ıo olmalıydı. 

TATLISERT 

Nıhayet bütün bu insanların içi sıkıl. 
mıya ba5lar. Akşam olunca otel sahibi 
tırabaları hazırlatır, demir uçlu bastonlar 
tekrar ortaya çıkar, çantalar kapanır ve 
kocalar istasyona dogru yollanırlar. 

Otclin arabasını çeken Lisele adındaki 
katır vazife lbaııına geçer. İstasyona varı· 
lınca veda merasimi ba~lar. Ertesi cumar
tesine kadar çalışmak üzere biçare koca. 
lar şehre done~k. Moze isminde bir 
cenc meczup armonika çalarak etrafa 
biraz neşe vermiye çalışır ••• 

O akşam, her pazar güniı oldugu gibi, 
butün tren boyunca herkes blribirine sa· 

rılıyor, öpüşüyordu. Florcntin bu man
zarayı dikkatle ve biraz da istihza ile 
seyrediyordu, Kendi kendine söylendi: 

- Acaba bu kadınların hepsi neden, 
böyle basmakalıp hareketler yapıyorlar? 
Hepsi de biribirinin eşi, •• 

Hepsinin giyinişi, saç tarayış1 ayni idi. 
Ayaklarında ylıksek ökçeli sarı dağ pa
buçları vardı. Tepeden tırnağa kadar tet
kik edilince hiç birinde dikkate layık bir 
nokta kcşfedilemezdi. 

Delikanlı istasyon memuruna sordu: 
- Acaba lbu bayanlar, şu garip dag 

pabuçlarile kaç kilometrelik yol yürü· 
yebilirler? Buna pek merak ettim. 

Memur trenin ilk hareket dudüglinü 1 
çaldıktan sonra cevap verdi: 

lAr.kalı ~), 
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~arp Vaziyeti 

Kat'i darbe 
'-- Yazan: 

~an BORAN 
'~o bayram mü.ouebeil· 
~•tı iki gUa içinde, doğu 
~ cereyan eden barekAUa 

" ~lklerla bul6auı 9uo· 

~) t'"elc:e üç kıımıa ayrılmış o· 
\ '-8 cepheıu iki kısma lodlril· 
~ ~' a dahli olmak lu.ere ti· 
lıı.._ ~ etıkl Genel Kurmay 
~ General Zukof 'e l'enup 
~da Mar~l 'limo~enko ta· 
""'-...... tir. M•rtıtal \ oroı;llof Hı 
~ cepbe J;erMnde bafka 'a
~ 'lııakv.aklar, .) anı ~phe ge· 
~~ yeni müdafaa. hatlarını 
~~e lbtıyat ku,,euerlni te.ıııJ" 

~· ~~na Moıko' a taarnıı.u 

~ Motıko\anın timalinde bu
ııı...:_ '-llaln bolge&lne, \'oro~f 
~D muhlm ku\' gtler a:on
\ı '""-cıa Alman ileri hareke· 
~ '-rcıumı~lardır. Almanlar 
lııııı::: _-..,.lnla a.) ağını henuz ge
~dlr. Mm.ko\a batısına 
'L_ ka.;uk bölgetilnde §lddetll 
~r olmaktadır. Bura.ı 
~•Ya ancak 80 kllometre me
l\~· Sen haherle.rde Almaala
~- latikamette Rllfi bat.lanm 
~ blldlrilmeldedlr. 
~'&ıua cenup başında Malo· 
~- böl.-wae sellnce, Al
\ -...__bwoacta KaJup IJıti.kametla· 
il& ;:_-aaete devam ediyorlar. So\· 
'ık. ~llret.lerillin '.bir kıaam A.bra 

~ up~ "e bu Rwı 
S."tierı ıerldekl hatlara çekli
'\ ııı..ctıw obnutlanltr. Almula· 
~ ı.edeıBeri 1Uazan'4ır. Bu· 

L... Ulptı, Motıko\aaın doğu ile 
~ Ue lrtiUttaı kcMıeektir. 
~\lada febrln müdafa~ı lı;io 

...___ '•ile a&mı,ıır. l<'abrlkalar
~ durdurulmu, \e buralarda 
~ hrun mil)'eo amele ceııhe,> e 
\~r. Diğer taraftan Rus· 
~ ... eept.eye doğuda• yeni ihtiyat 
~rı iie\ketmişlerdir. Bu ccıı· s._ "-an t.Aaı'ruz.uaun ağırhcı 
~ • Kalusa araaııadaki bölge
~' ~ Velp ve cenupta 
~ 'eiarı Alma.o ku,atmala.rı 19fa 
' ..___~etU mialdlr. Almanlar 
~an Oka Mihri lıenubuadan 
~·- ilerlemeğe ı;ahı;ırken diğer 
~ da Kalup istikametinde 
~Ya ya1181}1Up ~yerlu'. 
\ ~ tôdldJ dMa ziyade 
\ "e "8aup betı istikametlerinde
~ hatları ı-eri&.lne indirilen 
~ ıı.r..,üt kıtaları, blr m~af· 
- elde edememl~lerdir. 
~ cı.ı...p cepM.bıde Almanların 
"-r ' e Harkof latlkametlerinde

\...~tuzları inki,af hallndedlr. 

' ' Takozok'daa aonra Stali
~!'ttıı.ı de zaptetmlşler ve Bo&· 

'ıt '11.~Yce yanaşmışlardır. Har
\~nıetındekl Alman taarru

'rtnııştır. Bu uziyeUerdeıı 
~or, k1 Almanlar bir aa ev· S: lleiu'lne , ·arma& ' e 1ran • 
._Yalunu yalwldaa tellcllt et

~orlar. 
•~ ı.u-nau tekrar ba§lamış· 

\.......... dlifttiiü takdlrde, Al-
' '- &o.tol ceaııbundaki uhll
~ ~ yapmaları ' e.) a pal'&· 

l°' -...ıarue Boltof bölgeainl ar-
lthle ı:abpıalan muıaı.neı-

~=. Londraclan gelen teııraf
L~ .Alınanlar cepbeyo 
-., ~ ordu ıönderml,ıer ,.e 

darbe lııdlrmeğe glr~~ 
.;..~ baıcle bugllnlercle Moako
.. ~, 'e Bo&tof böl&eJerlade 
~ia laüur edllebWr. 
~e M\'k 'e idare deği· 

\ Yaptılar 'e cephe ıerlaln· 
hmaı batlaı'la ) eni kuvvetler 

\:.' ..,ladılar. Bu da Buala
(" 
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leclakarlığı göze alarak 
\"'ta.~ ede<'.eklerlnl ve Mos
~ boaen. hanaııltll terke mec 
1ıı..._ --r da Don ve \'olga nehir
,;'1llıda )enl kun etlerle yeni 

te.ıs ederek mallarebeye 
~de olduklarıaı gÖfıiter
• Moako\"allla kurtarılmaııiı 
; fakat İran • Kafka!I )'O• 

~~ etmek benliı Bua-

:
0

1> Mishe ~acaristanın 
iJ~huı başkonsolos/u
~tına tayin edildi 

~fte, 2i (A.A.) - Macar 
~'1 ll<iırıyor: 

~a.ıbı, elçlltk müsteşarı Baron 
lıttı trstenberger'1 Macaristan.n 
. başkonsolosluğuna tayin et· 

~~c, Bir Ölüm 
~i 
t Sabah n~rlyat müdürü 
~lin perşembe akşamı ve. 
'tı..~ir. Merhumun cenazesi 

.,.h saat 11 de Fatihteki 
~kaldırılarak Eyüpsultan 
~>u namazı kılınd:ktan son

Pftultan aile kabristanına 
İAflur, 
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Şairler kaynağıKars 

fil SON HAllRl!ER 113 
~ir kasa hırsızı 

.----------------------------------------~ 
1 

Halk şairlerinden bahsediyoru m, halkın bağrından ı 
ve halkı terennüm eden şairler 

~----------------------------------------_,,, Nasıl Aııyanın ş ma.le yakın bu::: bır ıkı ay içındc duyup tanıdıklarımı 1 lşte A~ arlı Dursun un ölen karı· 
kırlarından bır vaklller h ç durma· sayayım: sına soylediğinden: 

dan kahraman, nasıl Asyanın cenup! Kağızmanlı Cemaleddın, BardizJJ Tap:lırdı gelse ııutıar çağında 
kavımlerindcn bır vakitler hiç dur- Nihan!, Zcdıakomlu Yananı, Ağyarı Ç~fte ya,Tulan ıol .~~- &ağuıda 
madan nebı fışkırdığı muhakkak 3; Dursun, Arpaça)·lı Hicranı, Yusufe!i· Sır sam ,>eli eııtl J;onuı b&Cıada 

bu Kars topraklarında öylece şaır! u Huzuri, PosunJu Mudamı, Kağız- Ay\adan turuaçtan nardan ayrıldım 
fışkırmakta.dır. Fıı Ve şimdi iyi ha 
ka.t bunlar birçol\ 

-----------ı tırlıyamıyorum : Yazan ; yMınWredım~ ~ 

muaıarın manıa:- Behçet K emal Ç A G L A R ::;~is~~dens::a_ 
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şair müsveddele- leniyorlar: 
nnden değil! Halk şa.trlerın6cn bah· mantı Hıfzı, Iğdırlı .Mllsoyyip, Arda·ı• Ku~anın kılıcı, gi,>lnln donu 
sedıyorum. Halkın bağrından ve hıı.l- hanlı ZUlftll, Karılı Kahraman... Ka\ı;a bulutları fiarmı~ dört yanı 
kı terennüm cdc:l \airler. Onların Bunlardan biri, sazı omuzunda, bır Dofda k~ yeğitln ı=an almak günü 
şiırlerinı okurken Kaniln bütUn ıe· köy yolunun ucunda görllnUr göriln· Can sağ iken yurt \erllmeL dıi~mana 
Ilı.ket ve sevınrJer,ni bır da.ha tadı· mez köy ayaklanır ve en aziz mlsa· 

.... Ve içlerinden >biri kendileri.nl tarıf 
Yorsun uz·, Karslı na:ılı se\ er, nasıl fırlerden birıne kavuşmanın §cvki:ıı 

etsın de seyredln: ovilnUr, nasıl kıskanır anlıyorsunuz. t.atmıya başlar. Aşık, sazende, onla· 
Bu şıırlcrdc memlekclın bu parçaı;ı- rın zihınlerindekl mUşkUllerc cevnp lnceUrlı kırıiıuayıı: 

nın reng1 ve kokusu var: Türke ve gbnUllerindeki bunalllya ferahlık ge· ı•oıataaıı yorulmayız 
TUrkiyeye bir köşeden ayna tutabil- tırmektedır. Bütün koyün ruhu, blr Bulamııa.dan durulmayu; 
mış şiirler bunlardır. Bunlarda Til:k kaç saat içınde şairi.'l sesi ve sozıle Bizden lli. aeı olur mu 
kalbinden gelen hisler, en gili!el tUrl<- yıkanır. 

. .. B. K. Çatlar 

Demir mazgallan kırarak 
hap.ishaneden kaçtı 

:tzmır (Husust) - tzmır hapisa· 
nesinde mahpus bulunmakta ola:ı 

methur kasa hırsızlarından Stıl Melı. 
met hapisanedcn kaçmağa t.eşebb!ls 
etm~tir. 

Mehmet kasa hırsızlığında göster
diği meharetinl haplsane penceresi· 
nin demlrınl sökmekte de göstcrml{I 
ı·e k0\"1.IŞtan çıktıktan sonra hapiı:ıa
nenin bakklllını soymuştur. Mehmet 
dışarıda kendıslne hir mUddet yara· 
yacak para ve ylyeceti temin ettik· 

ten sonra usulcacık ha.plsaııe kordo
nunu retmeğe teşebbüs etm!~tır. 

HattA bu 1'te o kadar muva.fCak ol· 

duğunu zannetmiştir ki karanlık~& 

jandarma fılin ıönneyınce elleriııl 

kollarını aallayarak yUrllmeğe ba.fl:i 
mı!}tır. Fakat ..• jandarmalara yaka 

lanmıştır. 

Melunedın Uzeri arar:dığı zaman 

bakkaJdan çaldıkları meydana çıka 

nlm1'tır. 

Asker ailelerine yardım 
İstanbul, Ankara, lzmir gibi şehirler. 

deki asker ailelerine · 
daha geniş yardım yapılacak 

çe ile lisan olup kalmıştır. Kelı.mc lşte size, buraluda., yaln~ merak• 
oyunları, cinaslar, gayet sar vo ço· lıların dcğıl, dUkk~da. bakkal çıra· 
cukçadır; halk denen ummandan gmın, dağda çobanın dahi blldlği A· 
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haber vermcd~n önce kıyıdaki renlt· şık deyişlerinden blr kaçı: 

Ankara, 24 <Hus usi mubabirimi~en l - Dahiliye Vekaleti asker 
a ilelerine yardım ta limatnamesin i hazırlamıştır. Bu talimatnameye 
göre h i len tatbik edilen yardım ~iL ii ~asından detiştirilecek AD· 
kara, istan b uJ ve İzmir ı-ibi ge~i m şartla rı atır olan yurt par~ala. 

[Kıymetli arkadaşımız Behçet Ke· rında H ker ai lelerine hi len \'Cri !melde olan istihkak bir m iktar ço. 
mal Çağların bu yazı ile &elen hu· falhcaktır, T alimatname projesi mütaleaları ahnmak üzer e Pa· 

11 çakıllarla şoyle bl.r lkı sani)e oy·ı Bunu Karslı Bahri söylemif: 
nar gıbi bir şey. İnsanda şUp.he vo _ dl hbd 

Blı.e canı \ et a 
hayret uyandırmadan, aklı yorma- dl da feda 

Olaun ye ) Ur 
dan, ruha sUzülen; daha ılk doku· f t ub 1 'da lia cıs e r ey er nı 
nuşta gonül tcllenni bulan bır şi!r. . k b k ul 

01 
a 

Belli kt adam, tıunu ~ır marifet ol· 
sun diye, etrafta hayranlık uyandır
sın dıye yapmamış. GönlUndcn bn· 
şey hopmuş, dıllnt zorlamış, soyıe· 

meden edememiş. Denız sc.si gıbı, 

orman sesı gl'bl, halk sesı ••• 

Bu civarın ~Uyük ve ıneşhur şaır· 

leli Şcnlıkdcn ve Slınunanldcn ev

velce İstanbul matbuatında barı.s 

&'6Glllişti zaMederlm. Bugün çokları· 
mız, hal:k şairlerinin artık mazıde 

kaldığını, yenılerinın yel~medlğını 

zannediyorlar. Ha'bcr ve rnUJdc vere· 
lım ki, Karsta bırbtrındcn kuwcuı 

halk şairleri yet.._şmckte, köy duğUn 
ve dcrneklcrindcı ra~et gorrnektc, 
ramazan gecelerı ~ehır ka.hvc!crınde 
söyledilderl halk masallan, ve §tll"· 

lerıle güzel ananelerini yaşatmakta
dırlar. 

'Iuı ya ana ur m 

Ceddimizden miras kalmı' 
Şanımıı.Ia cihan dolmq 
Bize ll iıı;;man ~ok kul olıauı 
İıılı.lır eden dil olur mu 

Bunu da GUlantep köyünden Zihni: 

Bugiln gördüm beo bir 
Gezer bahçede bahçede 
Altın tasta. şerbet ezer 
GUı.el bahçede bahçede 

:::iesler akranını yanına 
Cıidem dedim dh'Bnına 

güı.el 

Bir tlft nar olmu~ koynuaa 
Ezer bahçede bahçede 

Ya şu lbuluUara. aalenene ne ele:--
ı;ınlz: 

susı bir mektupta şu satırlar vardı: ı.artest giınü a lakadar nki letler e ıönderilec.ektir. 
<Bunları Sankamış hastanesinden l!l!!'!!'!!!!!"'!!!ll!""'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!~!!"'!!m!!!!!!!!•••-•••!!11-•m!!!••ml!•-• 
yazıyorum. Yaman bir haı;talığı at· 
!atmak üzereyim. Farzımuhal ola· 
rak belimi bir daha doğrultamazsam 
son defalık saygı ve selam.> 

Bunun Uzerıne derin bir tcessUr 
ıçınde telgrafla arka.daşımı:::ın sıh· 

halini sorduk ve şu ce\•abı aldık: 

«Milthiş bır hastalığı kat'ı surette 
atlattım.> 

Arkadaşımıza geçmiş olsun deriz. 
Behçet Kemal Ça~ların ağır bir has
talıktan sonra. ka.t'I surette afıyele 

ka\•uşması, kendisini sevenleri çok 
memnun edecektır.) 

Onyedi senede 
kemale eren 
bir düşünce 

Uzak şarkta 
vaziyet vaha
met kesbetti 

Knoks dedi ki • 

''Harpten 
kaçınmak 

i11ı kansızdır,, 

Japon sözcüsü dedi ki= 

Demokrasinin 
babası Fransa 

Demokrasiyi 
istemiyor 

Bir nazmn demokrdsı~ 
dönme teklifi 

şiddetle redded idi 
Ankara (Radyo Gazetesi) - Vi~i 

de toplanan bir komifcyon yeni 
Fransız ana yasasının yapılması 
uzcrlnde göru~urlerken azadan bı
rl rejimın cumhurıyet olması için 
t>lr teklifte bufunmuştur, Fakat b u 
teklif komisyon azası tarafından 
reddcdılmi~tir. 

Aşağıya alacağım beş - on kıta 
kcndllcrinln sanat kcyfiyctıni az ço:< 
an1ata.caktır. Kemiycten de mUhım 
olduklarını anlatmış olmak ıçın işte 

Dumanını& dağ b~ına yığılır 

l'ıldızlarını:ı etraflara dağılır 
Garlı• gönlüm enel Allaha çağırır 
Rabbin hatırını sorun bulutlar! 

"Biz son sözü söv/edik (Ba~ı 1 inci de) §§ J 

kelin birlık havasını bozanların vaziyet almak 
Fransa denilince akla buyük 

ihtilal gelir. Bu ihtilallerle birçok 
Fransızların kanı bahasına ciimhu 1 

riyet elde edilmiştir. Fransa bu· 
gün felakete düşmüş, ordusu yenil 
miş, hezimete uğramıştır. Fakat 
Vişide toplanan komisyonda cüm
hurlyet isminin ana yasadan silin. 
mesi onlardan daha az değildir. 

--

Dehad an ihtişam,., Azametten h ayat... San 'attan kudret 
Hakiki Bayram 

alan ... 

manzarası insanı çıleden çıkarıyoı·. 1 Ruzveltfe Hufl'e düşer 
Biz kendi hesabımıza, her !iCyin 

Tokio, 24 (A.A.) - Japon ha
inkıltıbın yüksek ölçülerine uygun herler bürosu 11 İkincite§rin gü. 
kalması için kalem yürütı..iyoruz. 
İtiraf: edeyim ki İstanbuldaki ga. ni.ı iı;timaa davet edilen Diyet mcc 
zeteci arkadaıilarımız arasında liah· lisinin beş gün müddetle toplana· 
si ihtiraslara kapılarak yıkıcı te. cağını bildirmektedir. 
cavüzlcrde bulunanlar da eksik Domel ajansı da, mahiyeti her 

ne ol ursa olsun Diyet meclisinin l!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!'"!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!• 1 
detil.. . tasdikine arzedilecek kararın Bagla LALE S1Dema11ada 

Filmin Baliki CECİL B, DÖ l\IİLE'in San'at bayatınıa ea büyük 
zaferi olan ta mamile renk li 

ZAFER ORDUSU 
LALE'yi en büyük bayrama kavu:;turdu. Suare için 
yerler günduzden kapatılmaktı;ıdır. Tel: 43595 

numaralı 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matineler. 

, UJD~ , 
GEÇEN SENE RAGBET RÖKORLARINI KIRAN ARABACININ 

KIZI filminin unutulmaz yıldızı 

HiLDE KRAHL'ın 
İkinci ve en yeni ŞAHESERİ 

ISABEL 
Süperfilminde Pazartesi akşamından itibaren 

S E S Sinemasmda 
göreceksiniz ----" 

BUGÜN 

MELEK SİNE!\IACJLIK DÜNYASININ 

4 BÜYÜK l"ILDIZI 
Sinemasında 

CLARK GABLE • HEDDY LAl\IAR. SPENCER TRACY ~ CLA· 
UDETTE COLBERT tarafından nefis b ir surette ~rahlan 

SENENiN 
VE 

EN BOYOK - EN GOZEL 
Ş A HA N E F İLMi 

KARA SEVDA 
Büyük bir aşk ..• Büyük bir macera ... Gece için numaralı kol. 

tuklar evvelden aldırılmalıdır. Bugün saat 1 de TenzilAUı matine 

- Bozukluğu düzeltmenin yo. 
lu sizin tuttuğunuz yol de:ildir. hepsinin derhal kabul edilecdini 
Bu kadar harplerden, bu kadar beyan etmektedir • 
mücadeleden, yıldırım süratinde Saygon, 24 (A.A.) - Havas Do 
bir inkılAbın az zamanda sadettir· mei ajansı Tokyodan bidiriyor: 
diği enerjilerden sonra Türk bün. Salclhiyetli rnenbalardan, Ame. 
ycsi yorgundur. İhtiras sislerini rikanın aldığı durum iU:barile Ja. 
koruklcmege devam ederseniz bu ponya • Amerika arasında vaziyc. 
gidiıilc ortalığa karanlık basacak- tin vahamet kesbctmiş olduiunu 
tır. Göz gözü görmiyeccktir. Yıkı· ve her iki memleket münasebatı
lan dini taassup yerine buna zıt, nın amclı olarak inkıta noktasına 
fakat ayni mahiyette bir yenilik gelmiş bulunduğunu beyan etmek· 
taassubu baş gösterecektir. Fena tedirler. 
lieylerin yanında pek çok iyi şey. Tokio, 24 (A.A.) - J apon söz. 
lcr hor görülecek ve taklitçilik or· cilsü, şu beyanatta bulunmuııtur: 
talığı tutacaktır. Bugün ifrata var. Japon siyasetinin bütün noktaları 
dırdığınız münakasa hürriyeti de Vaşinıtona izah edilmiş bulunmak 
büsbütün tehlikeye düsecektir. tadaır ve şimdi bu meselede va. 
Memleketin bünyesini hiç tanımı. zlyct almak 'M. Hull ile l\f. Ruz. 
yarak kopardı~ınız gürültüler yü. velte düşmektedir. 
zünden sarsıntılar olacak ve çok Vaşington, 24 (A.A.) - Harbi
ıylyi ararkeh iyi de belki elden ye Nazırı M, Stiınson, Amerika 
gidecektir. Tehlikeyi atlalsanız bi- Birleşik devletlerinin Uzakşarkın 
le iyi ile kötüyü ayırt etmeye ve bugünkü statüsünü prensip itibari 
yeni ile eskiyi hamur haline koy. le tanıyacaiı ve İngilterenin de 
mağa imkan bulamıyacaksınız. bi:ıyle yapacalı hakkında dönen 
Bunlar yan yana yaşayıp gidccel< şayiaları yalanlamıştır. 

ve hayatınız ifratla te!rit arasında Vaşington, 24 (A.A.) - Havas 
bocalıyacaktır. Albay Knoks, J aponlar aenişleme 

Halbuki aklın icabına göre yeni pllnlarını tatbikte devam ettikleri 
ve muvazeneli bir düzen kurmak takdirde Uzaksarkta bir «Çarpış. 
bakımından hiç bir memleketin mu dan kaçınmanın bilkuvve im· 
<;!ine bu kadar mükemmel bir fır· ktınsız olacağını beyan eylemiştir. 
sat gC9111emiştir. Yepyeni ve mil- Ankara (Radyo Gazetesi) - Ja.· 
kemmel bir hayat yaratmak eliniz ponlar Mançurya.da.ki askerlerinin 
dedir. miktarını yarım milyona çıkarmı~ ve 

BUiı.in hepiniz karanlıkla ezber takviye etmiştir. Koradaki askc:
den bir takım roller oynuyorsunuz. miktarı 120 blndır. 
Asıl gayeyi gözden kaybedlyorsu- Siberyadakl Rus kuvvcUednin 40 
nuz. Yükünüz ağırdır. Memleket- tUmen oldulu bildlrilmckttdir. 
teki bir avuç fikir adamı ikiye 
bölilnUrse yilkü hiç kaldıramazsı- =====:::;:::==== 
nız. :Vazifeniz, dar görüşlü milna· 
kaıialarla ikilik doğurmak ve ihti· 
ras sislerini çoğaltmak değil, asıl 
gayeleri ileri sürerek berraklık u. 
vandırmağa çalışmaktır Memlc. 
keliniz tabii inkişaf yol~nu bul. 
mak, iyiyi seçmek, fırsatlardan is
tifade etmek içln berraklı~a muh· 
taçtır. il 

Doktor Kolmodlnin sözlerinde
ki derin manayı o zaman birdcnbf. 
re kavrıyanıadım. Fakat çok za. 
man geçmeden İsveçli alimin ae. 
dikleri har!i lhar!inc çıkınca gö. 

züm açıldı. 
isveçli allmin berraklıktan ne 

kastettiii zihnime doimağa ba~Ia. 
dı. (Berraklıia doiru) ba~lığı al. 
tında bir yazı serisi yazmak ihti. 
yacı, gitgide mukavemet edilmez 
bir düşünce halini aldı. Nihayet 
beş, on gün evvel İskoçyalı bir dos 
tumla ecçen bir konuııma zihnim • 
de bu yazı &erisine kat'i şeklini ver 
dl. 

İskoçyalı ile nele!' konuştujumu 
da gelecek yazıda anlatacaiını, 

Mnet Em•~·· 

Sovyetlere göre 
(Bqı 1 iacide) X§ 

yaptıkları müteaddit !iiddetli taar
ruzlar tardedilmiştir. 

Kubyohev, 24 (A.A. - M. Lo. 
zovskinin dün akşamki matbuat 
topJant.Jsında blldirctiiine &öre, 
Stalinin de dahH odulu Sovyet 
Rusya müdafaa komitesi Moskova. 
da kalmı~tır. Mumaileyh, :memle
ket teşkilatının idamesine devam 
edebilmek için yalnız bir kısım i
dare servislerinin muvakkaten Ku. 
bychev'e çekilmiş olduklarını söy • 
lemiştir, 

Kubychev, 24 (A,A.) - M. Lo
zovski, Mareşal Timoçenkonun ce. 
nup cephesindeki kuvvetlerin ku
mandasını ele aldığını bildirmiştir. 

Londra, 24 (A,A.) - Rusyada. 
ki kumandanlık de:Işikliğinden 
bahseden Times gazetesinin askeri 
muharriri diyor ki: 

Timoçenkonun yerine Zuhko! 
geliyor. 

İki ke&im, Zhukof'un kumanda
sı altındadır. Cenup kesimi ise Ma 
reşal Timoçenkonun kumandası 
atındadır. Mareşal Voroşilof ile 
Mareşal Budieni cephe arkasında 
baıka vazifelere tayin edilmişler
dir. Bu iki Mareşal, oralardan ye. 
nl müdafaa hallarını teftiş ve ihti
yat kuvvetlerini tensik edecekler. 
dir. 

Emin bir menbadan alınan ma· 
lümataaUen kumandanlıktakl teb
dilin Timoçenkoya karşı bir tev· 
bih mahiyetinde olmayıp billkis 
Maresalın kıymetinin takdir edl· 
mckte olduğuna delalet eylemek
te buiundulunu yaz.maktadır. 

Londra, 24 (A.A.) Alman ordulan 
Ruslar tarafından 55 bin kişi tahmin 
edilen ağır kayıplar vererek T..,ou
roga'yı almışlardır. Moskova bu ke· 
slmdeki vaziyetin \"ahim olduğunu 

gizlemiyor. Diger taraftan Almanlar 
Kırana &lmıek için gayretlerini blr 
miaU dalta arttınnıtlarclır. Ve Pere
kop ve Armiyansk'1 aldıklannı bil· 
dlna1'1erdir· J'akat IMı f41birlerin dilf. 
tUğijlııll Ru5lar teyit etmemektedir
ler., 

[SiYASi iCMAL 
Rehine usulü 

Kurşuna dizmeler 
':f a?en: M. H. ZA l. 

H arp yüzünden yiiıblnlerce 

adam ölüyor. A\'fupada 

bu kı) mllyoalarca laııan öliime ve
ya yan ölüme mahk*mdu.r. l uaa 
haJ'atıDlll kıynıeU çok ucuıJamıt· 

kr. 
Oy'Je olduju halde harp barkl 

aabalarda ı;ulkasde utr&.)&11 bir Al
man g1!11Uallnia \e ıblr Alman al· 
bllyının iııtikamıaı almak \ 8 balk ı 

~,Jdırmak irin kurşuaa dlr.ilecek 
3 iıı.er t'ranarr.ı• akı beti, iuanJıiııı 
pealanmı' Nndan adalet hiı;leriai 

flddeüe Mrıııaıttır. 
Bu ııaraıntuun ııehehi, ııudenl ba· 

yatta alıı,ılnu' olan adalet ulçülerl
nln teca' Iİ'r.e •framıı ulm&51dtr 
lnuıdar, bir auçluya ce&.ı \"eril· 

mezden en el kılın kırk :raqlmaM
na 11lı~mı!jlardır. <kn!!"Ba edıeıı iki 
Mdıse ile lılc bir alakaıo;a 4lına,>aıı 

) ar.er maswwua e\ lertaden t(IJ)la· 
nacatı "' kcıtdılednce meçllal Mr 
ndıı.ııı bir claayet ~ dl) e ,.. .• 
l'UMtt. H&b.l& t-ıtlaa kurf8na dl· 
zilecckll'ri ,>olundn bir haber, R· 
tüa \icdanlarda derla bir dem 
uyanilrrmı~tır. 

- l\farc.5J1l Pett'n Frall5alara llita· 

ben blr be3ıtnnarmı nqıoedere.k, ' ı 

hfldl!ıefcrin et:Mirl parmatlle ı,ıe.ı
diğini hatırlatı.\·or \ e l'' rantt- b.ııı 

dökMmes,ne meydan !bırakıtmaıııa· 

ı.ını, hu y,,lda tecavürlerh ge•i 
llurulmaı;ını ,a,ıll~e dl~M'. Fakat 
'bfoyannam~lmJe ima şekffntıe ohm.: 

bir ';ikiy~t '°" fct')"a« «'la yWt'!:lhı 
.\·or. l\lar~al diyor ki: ~oeterin 
~ SWıntt.I U1HiKi korkanı.tur. liJ 
uMılun baldki e;uı;lularla alilkas· 
.) oktur.» 

Diillyada 'hllrUlh talrilrl Cuyii· 
nı.r bir ıeJMn uımmaiJe \ Uf :ki l"a· 
Tb"t'P.k'I Atman 1stihbara1 ı.1a11't'!!1 ~·ı 
,>ohla bir tebllC nc~retna lhtiya 
cı nı liih.o ... •IL'tur: 

d~g81 ku\\ etlerl, kur-:una dizi· 
•ecs ~hincileri, •ır •lk•dlll aka· 
lıiwle w' acır ıecMhın Mllıtli1ar ıara· 
ııııııla ileJl"il, kabahati açık hir ııu· 

rr tt e ıtoa1ııi t .e'larRk •ıaret ıaıt ına a • 
l ınan şliJıııhdlle.r anaıındaa seçmek· 
tctlir.» 

:ı·apılan hu te\'il, adalet Olı;illcri. 

nl yerine getlrme'kten uz.aktır. Bu· 
r.unla beraber bö.) le bir te\il n~re· 
4ilnıetilnc llıtlyac duyulma& " e 
e\ ln<le oturan tamaniilc maaum bir 
ailamıa ul.-u'bete uğrama,>acajıaın 
tem1n ecTilmeııJ ı.1c 'bir şeyillr. 

l\lenılCketkrllll lş&"al eden l>ir 
du~mana karş.ı f rao517Jacın hı.u

ınet \C J;alr,yan dl!lmaıunı pek Jyl 
anlarız. rnrn da J<'ranııı7.larıa Ada
na, Urla \e A_\ıntabı lı,gal ettikleri 
IU'alarda .&ıu iıiaıııl ita • ~uk. 
l~gal ku\ \Ctlrrtnln deh~te düşe· 
rck olrliıtü& aıllunıler ~melen de 
bize )abancı gelmiyor, çünkü albay 
Bremea·• adallllları Kltikyada ay
ni yolda mczalJm ı,ıemı!flcr, lfJnde 
bir tek sllA.b bulunan kö_yiin yak.
lacağıw, bldilrUlea bir t 'raauza 
mukabil blr kaç misli l'ürk ildiirü
leceğlnl ilin etmişlerdi. 

Maksadınuz., l"nuıNM&ruı • Ie
l&ketll ıüaüde üç alma ,........,_ 

hl81er Wıar etmek 41etüdir. l"lllaı ır. 
şunu aöylemek ı.tlyaıuır.: E .... a. 
dakl hAdlscler şu haklkatJ ~·ıt 
cdJyur ki lıarp :ı.amaıu~ llıer aa· 
keri Jı;t&1ll, .ile.' fi aıe;ı,alimln ka7 ... 
ğı olıııa&"a ınabldlnıdur. FraGNMlı 

&örd~ümli.ı ınaazarıU&r, IManlı· 
ğm ' icdaııutı peyaaa .ı-etınneu 'ıı 
böyle illtlmaüeria ÖltÜJle Mır ;)'er· 
de, her \"&kit l~hı &'l!fllleaia farel~
zl vıuunalıchr. ElikUerla ölim a k
kıuda dedlkJerJ gibi: dlac'ün aıana 
l!le, yann sanadır.» 

MI. Peten 
(Bqı l incide) §§ 

Viclıy'den blldırlliyor; 
Mücrimlerin meydana çıka. 

rılmasına yardım edecek olan 
Fransızlara cem'an 15 milyon 
frank milkaüıl verilecektir 

Bordo, 24 CA.A.) - 21 iİk. 
teşrinde Bordoda yüksek rüt. 
beli bir Alman Sı.ibayının kat. 
lindcn dolayı Bordo şehri ve 
civarındaki 15 nahiye bu ak. 
şam saat 18 e kadar 10 mil. 
yon frank nakdi kefalet öde. 
yecektlr. Tahkikat neticesine 
göre başka hasmane hareket. 
ler vuku buldu~u takdirde bu 
kefalet parası Alman devleti 
hesabına irad kaydedilecek. 
tir. 

Londra, 24 (A.A.) - Hür 
Fransız kuvvelleri kumanda. 
nı General de Gaulle Fransız 
milletine dün radyoda bir hi
tabede ıbulunmus ve demiştir 
ki: 

«- Şimdiki vaziyette, Al. 
man askerlerini öldilrmekten 
vazceçinlz. Çünkü onların el. 
lerlnde fntfkam vasıtaları var. 
dır. Talimatımızı ~kleylniz. 
DQşmana fÇttfden •eya dı311. 
rıdaıt bUCum etmek zamanı 

gelince, o zaman, faaliyete ıe. 
çer~ •• 
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1 Hik4t'I tia;<I 
Erkek Ayşe 

1 Yazan: Mahmııt Attila Ag.ku tl 
On altı yaşında fÜ1'ei bir k1% ta. 

nı~m. •Ferda» nın hakiki il
mi •Brkek Ay,edir.. Evet, onun 
en yak.ualwı hatt4 buan annesi, 
baba&ı bile Erkek Ayte diye tanır· 
lar ve çajırırlar... Çünkü, onun 
bütün !ıtri yaratılışı kızdan :ı:iya· 
de et'keie ~r... Pek kıaa aıü
ren çocukluk devresindeki taş be
bek oyunları ist&ma edilirse o, cin. 
aiytinin tabil tezahürlerinden bıle 
uzak kaln'ı11, uzak yaıamııtır. F.c· 
kek çocuklarla en acır oyunları 
oynar. Kopr, zıplar, ıı.çrarciı. Bü
tün .. idile alAıgarson olan bu kız, 
nihayet bu(tin fidanında tomur· 
cujunu veren bir itil . fidanı eibı 
sevilecek, ok68na<:ak bir çaia ıel 
mittir. Aile arasında bazı şamimi 
hasbihallerde şaka kılıklı lltife~r 
yaptlırken: 

- Eyvah, derlerdi. Vay !'uda· 
nm kocası olacak adama. Alimal-
1 ah adamcaJızı döver •.• 

- Hele pısırık bir kocaya dlifer. 
gel 

Hatl~ bir gün, ona takıldım: 
- Ferda, evlendikten sonra da 

böyle haşarı, yaramaz kalırsan 
mutlak kocandan bir ıüıel ıopa 

yersin .•• Parmaiile ıöz kapeiını 
aşaiı çekerek: 

- Pişt. dedi. Baksana bende da· 
yak yiyecek iÖZ var mı? 

- Ya ne yaparsın? 
Yine minimini yumrulunu sıka. 

rak bir boksör çeviklllile kolunu 
ileri uzattı: 

- Şöyle bir saı krote ya~ım mı 

!~1 

nakavt ederim, Hem benim alaca. 
iım koea tKtik top &ibi bir teY ol. 
malıdır. 

Hayret'\e: 
- O da nesi, dedim. 
- Mui olacak, yumrutu yeyin 

~ karıı duvara yapıpcak tekrar 
be.na ı~ıecek ve ben ikinci yum· 
ruıu indireoeilm. 

SMimi çıkartmadım. Yumruğu, 
ben yemiş'im ~ibi adeta 50· 

iulL terler döktüm. İçimden hanı 
böylesi do&tlar başına! deyip sus· 
tum. 

İşte benim tanıdıtımı söyledi· 
iim on altı yaşındaki Ferda, ya· 
hut erkek Ayşe böyle bir kızca
tızdı. Onun haprılıfını, yaramaz 
lıcını anlatırken güzelliiinden 
bahsetmeyi unuttum. Şu kadar 6ÖY 

llyeyim ki, pek çok delikanhar yi· 
yecekleri yumruk bahasına da ol· 
sa ona çoktan fitdirler. Türküler
de adı ıeçen esmer güzelleri bizim 
k\j(;ük yaramaz Ferdanın yanında 
her halde sam vurmuş aiustos ya. 
nıklarından berbat ıeylerdir. Çe· 
kik gözlerinde alevi. samimiyeti, 
s0nmiyen bir canlılıiın ebedi te. 
bessümünü taşır •. Eli, ayağı, ağzı 
burnu ölçillü ve hesabı düzgün bir 
.mimar elinden çıkmı~ bir eser ka· 
dar muntazam ve mütenasiptir. Fa 
kat; iıte bu kadar ıüzel, haşarı, 
yaramaz Ferda. iki senedir kendini 
aşkın seline atmış yuvarlanıp du
ruyor ••• B u yaramazlığını far ket· 
tiğim zaman, gönHlnü verdiii meç 
bul ıence için, için acımış: 

- Vay başına ıeleceklere deli· 
kanlım diye hayıflanmıştım. Fer· 
denın, bu ıarip aşıkı, bir hayvanat 
mürebbiyesi &ibi çoktan istediii 
kalıba soktujuna pek tabii olarak 
Jhtimal veriyordum. Geçen ~ün, 
tuhaf bir teşadüf oldu. Ferdaya ıe 
len bır mektup elime geçti.Açtım. 
O kudum: 

B1JLMAC:A 

Soldan sağa: 1 - Nokaa.n bu'&k· 
mak; Su. 2 - Sıfat edatı; İğne ip
lik iş!. 8 - RUzgAr; İşlemeli sarı"· 
!ık • .( ·- Bir yerden bır yere gcitUr· 
me; Ayı yuvası. 5 - Bir yere tut· 
tutmak. 6 - Cemi edatı; Fili. 7 -
Bir nevi şeker. 8 - Yama; kuru ye· 
ıımik. 9 - Ruh; Biricik; Su. ıo -
Anıt; Nota. 11 - Ta.t&rilt&nın mer· 
kezi: kök.leşmı, tdet. 

KURTULUŞ 
Fiyatı 
her 

yerde 
4,5 

Ura dır 

Doktorlar, bankacılar, kttipler, mühendisler. 
velhaşıl biitün mörekı.e,li Aaıiemle yazı ya. 
zanlar, mürekkebin cepierine akmasın. 
daa k-orunr:ıasında "f'e aewı bozul 
masındat'l kurlaran yecane: • 

Kınnızı Hatkah T 1 K U 
Dolma kalemi 

~~upada dahi tasdik oıhmduğu 
gıbı Almanyanın bu icadı, mü. 
rekkepli kalemle yazı yaz. 
mak mecburiyetinde olan 

:8«1!1.lan parçala· 
rın yedekleri tamir 

ücreti alınmaksızın, 
maliyet fiatına yerleri· 

ne takıhl". TİKU kalemi 
sekiz parçadan ibaret olup, 

her bir parçası bulunll!'. Açık 
bırakıldığı halde, her ne şekil 

dururı:a dursun, mürekkep akmaz 
ve ku rwnaz. TİKU en sağlam ve en 

kulUanıtlı mürekkepli kalemdir. Her yer. 
de arayınız. Taklitlerinden sakınınız Üzerin 

deki TİlttJ markasn~ dikkat edinlz, 

lıalkı hakikaten bu ezl· 
'"etten kıırtermı9tır. 
TİKU UC1l 

af!nmaz. 
Bol mürekkep 
alır. 

Kuvvetli 
basılırsa 

• kopya 

HER YERD E 
ARAYINIZ . Yukarıdan aşll.ğıya.: ı --Açıktan 

açıfa: vUcudun bir kıemı. 2 - Bo· 
yu eksilme; Bir kuma..ş. 3 - Bir 11.· ••••••••••••••••••••••••••••• 

yı; Dünyanın dörtte liıçU. • - Bir 
hayvan; Daima ~ıeyen: Zarf edatı. Devlet Limanları İşletme Umum 
5 - Tersi: Kaside veya gazelin ilk / 
beyti. Gen1'lik. 6 - Dotru yoia Müdürlüğündeıı : 
sevketme. 7 - Coğrafya tabır,lerin· t den. s _ Hı~; Dokuma teıJclhı ıletme ihtiyacı için numunesine ıöre 6000 metre a3<h roda iki 

buçuk berıatalık yerli malı kendir halat açık eksiltme usulile sa· 
makarası. 9 - Beyu edatı; Bır 
nota. 10 _ Bir not&; Bir çift uzan tın alınacaktır. Muhammen bedeli 2880 lira ve muvakkat tminatı 
hkktye. ıı _ OııtUnden geç~n: kı,. 216 liradır. 1tı.alesi 31/10/941 tarihine rasthyan Cuma günü saat 16 

Geçen bıılmacaa• laalll da Galata rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak satın 
Soldan sağa: 1 - Yenima.lıa.lle. alma komisyonunda yapılacaktır. Şactnamesi her gün sözü geçen 

komisyonda görülebilir. (9195) 2 - Okul; Fare. 3 - Hisar; Bal (&). ___ _ ____ ...;.... ___________________ _ 

• - I..a; Şakiler. 5 - Anneli.k; Nar. ~-----~··••••••••••••••••••• 
6 - Mı; Na; Ma. 1 - .All; Ka.ba.lık. 
s - Mil; suc: Ki. s _ Allka; ı.. Türkiye Cümhurigeti 
10 - Ekele; Akur. ll - ElmJ; Se. 

Yukarıdan aşağıya: l _ Yok!&· z •ı r a a t 
ma; Ev. 2 - Ek; Anılmak. 3 _ Bankası 
Nuh; Aile. • - 1Hsen; Llle. 5 _ 
Salak; Kem. 6 - A!akt; Asa. 7 _ 
Harık; Bu. 8 - Ar; K~ık. 9 -
Leben; Sus. 10 - Aramak; Re. 11-
Eti; Rakik. 

RADYO r PROGRAMı :ı 

Kurul Uf tarihi: 1888. - Serma y~ı: 190.009.000 TUrk 
Şube n aj&u.I adedi: 265. 

Zft-a.1 ve llcart her ııe vl banka muameleleri. 
Pa.u biriklirenlere 28,Cl)O lira ikramiye veriyor. 

lirası 

Fenerbahçe 
Galatasaray yarın 

karşılaşıyor 
'ferda, •u.t 2,5 ta tenı .... A.llfalttıı. 7,30 Program 

bekliy.ı:efim. Mutlak celeceklin. 7.33 Müzlt 
18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 
19.115 Müzik 

İki eult rakip Galatuuq • h 
nerbaJ!çe klUplerım!z yarın Fener· 
~ .stadında k&rşllqaıeaklardır. 

Umuml kanaa.t aon vazıy.tler Qo\a· 
)'1&11• bu maçın Galataaaray ~ne 
aeUcelenecetı lae de FenuMilçellle· 
rtR kongreı.rtnııl• vaaly•tl•\nl Mbıel· 
teftlt tam J<idrolariie çikmala.n ne· 
liee Uzennde tahmin yapılma.k im· 
klnlarını ortadan kaldırmaktadır. 

Bu ihusustaltı dilfüncelerimat., t&f· 

lilttile yarın l\azırl&dıfımız apar HY· 
a.mı:ııd& vereceğiz. 

Fenerbahçe kulübün· 
deki iki lik 

ka ldırıl ıyor mu ? 
J'enerbahçe umumi heyeti klüple· 

rinde hldlı olan ikflitr kaldırmak 

iliıere yarın ubah ıaat ol1da Kadıko· 
ytindekl merkezlerinde toplanaca.k· 
!ardır. 

Koncereye firecek Fenerbahçelı· 

lerdekı umumi kanaat eeki samimi· 
y.tl ıade edecek yeni bir idare heye· 
tının i' ba,ına ıellrılmeei 11.zım ıel· 
dltidir. · 

anlıyor mueun, mutlak! 
Ni.ba.d .. 

Vay canına bu ne ka.badayılıl\. 

H..ı ek Ferda. cıbı bir krza" Biz!rıı 

erkek A~e ıtıu mektubu alınca yır· 

tar atar cMdlm. O mu böyle emirle 
randevuya &ldecek? Allah cöeter· 
meein.. Göeterme1ln diye söylendun 
a.mma ~buz gibi gllrdüm .. 
Ferdanın mektubunu yine kendısi· 

ne bir şey aezdırmeden verdiğimı 

aoylemege lüzum yok. O gün onhuı 
takip ettim. Ferda, son a:ünlerdeı<ı 

faleolarından dolayı evde konulan 
ııkı ıöz hapeine ve kayda rağmen 
ne yaptı, etti. Bir bahane icad etti. 
2,5 da kendi:sıne verilen ultima.tomlu 
randeovuya icabet. etti .. Onları uzak· 
ta.n seyrettim. Zavallı erkek Ayıw 
min genç dehkanlının yanında ezıllp 
büztlldUğüne şahit oluyordum. Belki 
buit bir kıskançlık mllnakaşaııı ya· 
pıyorlardı. DUştlndUm ve sustum. An 
la4ım ki. her Musanın blr FlravunıJ 
varmıf .. Ve anladım ki ıuııl maharet 
yumrukta dqil, ıönWde ımiş.. Za.· 
vaııı · Ftt"da, kalbin yumruğun ka.dıı.r 
kuvveUi defı'ımlş •.• 

Mahmut Attila Aykut 

Bu kongre çok harareti! olacaktır 
ve ırüdülen gayenin elde edileceği de ••••• DOKTOR ••• ,, 
muhakkak addedilmektedir. İ . 

Diğer ta.raftan Galatuarayhlar da Q R F A N D 1 S 
bucün öğleden aonra fevkalAde bil• 
koncre altdedeceklerdlr. İki ueıı· ra.· 
kip karşıl&.fması arif•lnde iki klu · 

Cild ve Zührevi mUtehaaaısı 
Beyotlu Suterazls! ıoka.k No. 5 
NI~ apartman 2 el kat Tel .(3731 

bUmUzUn de konırrelerini yapmaları •••••••••••••• 
mııçın al61caıun1 bir kat daha arttır· 
maktadır. 

Matbuat tak....... t.plaa•ı 

.Matbuat takımı mensupları bay
ramda blr toplantı yap&l'a.k• bu .enoe· 
ki Ç&Jıoma proframla.rı hakkında. 

ıörütmilıflerdır. Bu aeneki taltım her 
hatta munta.ama.n antrenmanlar ya
pacak ve paartarı da muhtel'.t kltlp
lerWı münıb&kalar yapacakbr. 

DOKTOR 

TABANTO 
Dahili hastalıklar müteh1.!1!11.51 

CPNÖMOTÖRAX TATBİK 
EDİLİR) 

'l'UJ\el, Şahdefirmen S. No. 5 
Tel : O H 6 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (1600) lira olan 2000 adet kalopili kavano. 

%U 31.10.941 cuma ıünü saat 15,30 (on beş buçukta) Haydarpa~ 
da car binası dahilindeki konıUyon tarafından kapalı zarf usulile 
ı;atın alınacaktır. • 

Bu ııe girmek lstiyeplerin (120) liralık muvakkat, teminat 
kanunun tayin ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ay'. 
ni gün saat (14,30) on dört otu za kadar komisyon relsliiine ver
meleri lbımdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmak. 
tadır. (9149) 

* Eskitehir de~na- bir HM artında pleoek ol&n tahminen 30000 
ton kömUriin tahmil w t&hl~ ı.i kapalı ll&l'f uıullle ekaUtmeye 
konmuttur. 

Müteahhit emrine •Mktrikle mUteha.nik biT Vinç verilmek f&l'til• 
beher ton kömilrün tahmil llçreti 17.5, tahliye Ucreti 15 k\ll'U,ftur. 

MU'l.'&kkat teminat 731 lira 25 kunı,tur. 
Ekıiltme 3.11.9'1 tarihine mllaadif pazarte.I g;ınu 8 aat ıı ae Hay. 

dar~ birinci ı,ıetme kamiayo.ıunda yapılacaktır. İsteklilerin mu· 
ayyen giln ve saatte h&Zır bulunma.lan ve ·za.rflannı lkt 10 a kadar 
komisyona vermııt olmaları ~ır. . 

J'ula iaahat w ~UM 4ti~er l'1etmeya mflracaat etmelidir. 
(91M> 

7.t5 Ajanı h. 
8 Müz~ 
8.15 Evın ıa.. 

8.30/8.,5 Müzık 

19.30 Mem. Sa. 
19.(5 s. 10 dakika 
19.55 Mtizlk 

13.30 Program 
13.33 Müzik 

20.15 R. G~tesl 
20.t5 Mllzlk 

13.45 Ajans 21 Ziraat t&k. 
H.00 ı.tur.ik 21.10 MU.zlk 

H.30 Ankara at 21.45 Konu~ı 
yarışları 22.00 Müzik 

H.4.0·15.30 Müzik 22.30 Saat. ayarı 
18 Program 22.4.5 Müzik 
18.03 Müzik 23.00 Kapanrf 

TAKViM 
%5 TEŞRİNİEVVEL 941 

CUl'tlARTESİ 

AY: 10 - GÜN: 298 - Rmr: 173 

RUMİ: 135'7 - Birinciteşria: ıı 

HİCRİ: 1369 - ŞEVVAL: • 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 

GÜNEŞ: 6,23 1.07 

ÖGLE: 11,58 6,43 

İKİNDİ: 14,54 9,39 

AKŞAM: 17,15 12,00 

YATSI: 18,48 1.31 
İMSAK: 4,44 11,28 

En idareli 
LAIBI 

r1:~·ırm H[llOS MO(SSUAT1 ~ u 

DOKTOR 

ÇİPRUT ' 
Cildiye ve Zühreviye Mütehas· 
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karsısında Posta sokatı 
kö~sindc Meymenet apartmanı 

Tel: 43353 ___ .. 

Abone Ücreti 
Türkiye dahlllade: 

... 
1 aylık 

H l t 

lM &. 

Gueteye cilldertleD nrü ........ 
d.Ulla eolP=Miıı laM el s 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en a.z 50 liraııı bulunanlara sen'l'le 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dakl plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 det 1,900 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 liri\ 
' > 680 > 2,000 > 

' > '° > 

260 
100 

> 
> 

ı.ooo » 
4,000 > 

120 » 

ıee > 

40 

20 > 

4,800 > 

8,200 > 

DİKKAT: Hecııaplarımızda.ki p&ralar bir sene içinde 50 lıradan/ 
a~ağı dü'1l'liyenlere ikramiye çıı< tığı lakdırde 90 20 fazlasile 
\'erilecektır. Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 EyHL, 

11 Bır!nclkAnun da çekilecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Malın cins.l 

Kırmızı mürekkep 1/2 kilolu1' 
toz 

Sabit :o ııı 

Büyük ma~a raptiye 
Toplu i_4ne 100 iramlık 
Pünez raptiye 
Makineli klasör 
Zamk fırçası 
Cetvel tahtası 50 cm. lik 
Cetvel tahtası 75 cm. lık 
No. 6 çizgili ka:ıt 
Karerenaf kağıt 
Kuçuk karbon kAğıdı 
İyi nevi kopya kalemi 
İyı nevi renkli kalemi 
İyi nevi kalem sapı 
Sarı kalem ucu 
Mürekkep lıist~i 
Yazı makinesi 
Cam ~üngerlik 
Yumak 5icim 
Kaiıt kıskacı 

Şapoi:raf makinesi 
Yazı takımı 4 parça 
Bez kaplı sümen 
Yazı makine fırçası 

Yazı makine yağı 
Yazı makine bezi 
lstampa 

Miktarı 

500 Şi~ 
200 Paket 
250 

2.000 
5,000 

500 
2,500 
2.000 

200 

:o 
Kutu 

::o .. 
Adet 

il 

100 ııı 

250 Top 
250 
250 

5,000 
5,000 
1.500 
ı.ono 

10,000 
1,000 

300 
4.000 

400 
23 
75 

ı:ı 

100 
250 
500 
300 

J) 

Kutu 
Adet 

" 
tı 

Kuh 
Adet 

• 
• 

• 
:o 

.. 

.. 
• 

1 - Müfredatı yukarıda yazılı :m kalem kırtasiye nilmunelcri 

mucibince pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 7/10/941 Cuma gilnil ~aat 9,30 da Kabataşta Le· 

vazın1 ~ubcsinde mtitcısckldl nlırn komisyonunda yapılacaktır 
3 - Pauırlık sırasında kale 11 teklifi kabul edilir · 
4 - Nümuneler sözü geçırn ~ubcde her iün öğled~n sonra aö· 

rülebilir. (9350) 

İSTANBUL BF.LEOİYF.S! Ş E B i R T t Y A T .& O S tJ 

TEPEBAŞI Dram 
kısmında 

Ba akf&m aa:ı.t 28,30 flR 

HA MLET 
/ l5 Pt-rde) 

· ı rPd, Komedi kısmı 
Bugün gündii7. ~aat H 

ÇOCUK OYUSU 
Bu gece saat 20,30 da 

Kibarlık Budalası 

Son Haftası 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI. Sahibi ve N~riyat Müdürü 
Alli\lE'!' EMI S Y AL~"I; 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak gtlzelllkler!nin temadısınl m~ 
kılacak olan yüz tuvaletine blglı.ne kalmı,lardır. Kadında diJt1'

1 

C'dilmesi pek mUhlm olan nokta: Clldın lncelık ve taravetini eb'" 
diyen muhafazadır. 
S~neler, ~inblr vazife içinde ~alı~ıın ve yorulan genç kadırı1~ 
bılıman dilşmanıdırlar. Bcdent ve dimağt yorgunlukların neti .,ıJ 
guddeler ellı&tikiyetini kaybederler VI! cildde (Leke) diye ta' r tif1rle . 
edılen avarızı tRUzgdr ve güneşin de tesirıle) husule ge l'; 
l~te bu gıbi hala.tta ve bu gib. avarıza karşı KRE.:\l rı;ııff: ıı 
terkibinin kuvvet ve kudreti tıa.yesınde cıldl besler ve hara.bide 
kurtarır. _ _-MI 

YU~ binlerce kadının tecrübe ettiği 'e ııe,·diklerine ta,-.J?.-:;-ıJ 
MU kalmadığı KRE~I 'rERTEV lle gi.mde yapılacak S • IS da~d' 
bir masajın ne glbl har~kalar ynraltığını.pek k1 a bir zamand~~· 
mııtcrlf olacaksınız. KUE~I PERTE\"ın yanm asırlık be) 

lef şöhreti n ıl 11 değildir. Ondan 1 tlfnclc ediniz. 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
K iJç'/lk taaarruf 
he•apları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
l(l!ŞDR• .Bil: 4 jıDlı6, 1 ..... 

ı ....-..ı'Hn"p 

~~ 

L 


