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Cebennemdendöaen' 
Göbels bir yazısında 

d iy or ki : 

Harbi kazan
makla her şeyi 
kazanacağız adamın bikiyesi 
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Etrafımda mezar kaçkın/an, r~örçilin "" yeni nutku : 

iskeletler dolaşıyordu. San
ki korkulu rüya görüyordum 

" israf haramdır ,, 
tatbik yeri 

sözü bugün tam 
bulmuştur. 

bir 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
Ankara, 7 (Başmuharridmizden) - Hı'ilft sinir 
~m sarsılmışhr, İşittiklerim doğru mu, doğr~ 
olabilir mi? Yanıbaşımızdaki bir memleket bu 
lı:llftr l'ftl korkunç bir cehennem haline gel~iş? .• 

Cehennemi &idip gören adamın hikayesini bir 
tea.düf ıtetioesinde du)'dwn, Lokantada yanıba. 
l llltdaki mesadan 
~w bir ses ak
ledİ?'OC"<hı. Kulak 
1ı:._rtrmunek el. 
de detfkli. Tüy
~ ürpererek 
dinledim. Aman 
\' llftbbi, ne acı 
leY •• • 

Meçhul adam, 
leli titreyerek 
IÖYi«e an~atı· 
l'Ordu: 

saldırmaktı. Kendilerini &üç tuttular. Karşıdan 
karşıya yutkundular. Tabak, çatal, bıçak ıetiren 
garson işini eücünü unutarak durdu. Bütün halkta 
bir mucize seyreder gibi bir hal vardı. 

Kendi kendilerini yiyenler 
Bugün Atinada i ünde en az y ir mi kişi dotru. 

dan doğruya aç· 
lıktan ölüyor. Aç 
lığın istidat ver. 
dili hastalıklar 

yüzünden ölüm 

başka,. . Bir ay 1 
sonra günde üç ı 
yüz kisi açlıktan , 

ölecektir. 1 

fKurtuluş va. 
llUrile Yunanis· 
ı.._ iittim, ıeı. 
tlhn GördOkle· 
l"iın: yazılanlar
dan, anlatılanlar 

Olgun adamlar ı 

eskiden vUeutla. 
1 

rırıda bit<ıktirdik 1 

lerl ihtiyat yağ· 1 
ları yavaş yavaş 
;yj,yorlar,. ~neli 

1

, 
Yunanlılar için büyük bir kıymet olan llurtolaş npura tstaabul kendini 'Yedtkle. 

limanında l'unanlstana yardım için hazırlanıyor, ri k ıyafetlerinden , 

dan, hayale sığabilecek derecelerden beş yüz de. 
fa korkunçtur, 

Y e M İ '1 O r, a C 1 a C 1 a f 1 1 y O r 
Cehennemle ilk temasımız kılavuz vasıtasile 

01du, Adamın benzi soluktu. Güç adım atıyordu. 
'tizerindeki elbiseler her taraftan sarkıyordu, Es. 
iti ağırlığının yarısına indiği pek belli idi. 

GU\•ertede bir, iki defa sendeledi. Sonra bize 
clonerek yalvardı: 

- İstemek güç geliyor. acı geliyor. Fakat siz 
ltalimizl bllemezsinlz. Bir dilim ekmek acaba 
~ar mı? İki gündür karımla beraber yiyecek bir 
0 lttna bulamadık Otuzar dirhem kara ekmek ve· 

l'iYorlar, bunu ikf küçük yavrumuza yedirdik, 
. '.Derhal kamarotu çağırıp yemek hazırlamasını 

aöyledim. Ekmek, peynir, yumurta, kavundan I. 
~aret bir yemeği sofrada görünce adamın ne hal. 
er geçirdiğini tarif edemem. Aç adam yemeğe 
~ldırmadı. Karşısına oturdu. Acı acı ağladı, bir 
aç defa istavroz çıkardı. izin alarak ekmeğin 

tt>tunu, çocukları içın cebine doldurdu Sonra 
~eıneğe saldırdı. Sildi. si.ipi.ırdü, Yere blr kırıntı 
t üııse bir hazine kaçırmış gibi üzerine atılıyor, 
ltrek parmaklarile alıyor, ağzına götürüyordu, 
tskiler bize öğretmişlerdi: Yerde bir parça ek. 

l'llek görsek kaldırır, öper, başımıza götürUr son· 
~ saygı ile bir kenara koyardık. Bunun mfınasını 
"'l adamın yemek yeyişini ı;cyrederken anladım. 
1-\ııtıaka kıtlık günlerinden kalma bir Adet ola. 
Cak. 

lt eza r kaç kınları a ra s ınd a 

\>Limana girince etrafımızı sandallar aldı. Am'an 
arabbi, ne feryatlar geliyordu: 
.._ Allah için, Muhammedin baı>ı için, ayakları. 

ttız.ı öpeyim, bir lokma ekmek, •• Acız, aç! 
.\iman nöbetçiler halkın gemiye yaklaşmasına 

ltı4ni oluyordu. Yoksa hep birden saldıracaklardı. 
t !taraya çıktım. Mezar kaçkınları arasındayım. 
"~rafta iskeletler dolaşıyor, gözl erimi açtım, ka. 
.,..dırn. Korkulu bir rüya mı görüyorum ••. Açlık· 
~ gözleri dönen insanların o bakışlarını ömrüm 
: ciukça unutamıyacağım. inanın bana, yeni bir 
't:~rn oldum. Sizin varmadığınız bir mertebeye 
l!~tdım. Dünya Celdketinin manası dimağıma gir. 
~1• Aç adamların bakışları yemek yerken beni ta. 
ip ediyor, yürürken arkamı bırakmıyor. Yuna. 
~tana ayak bastığım gündcnberi korkulu rüya· 
trı. 'l. Rece geçirmedim. Uyurken, yürürken, hele ye. 
trı. e}t yerken hep korkulu rüyalar gödiyorum. Lok-
aıarım boğazımda düğümleniyor. 

el .\tinada çok yakın ahbaplarım var. Eskiden 
tbdebe içinde yaşarlardı. Bilyük mağazaları, 
~te çifte köşkleri, otomobilleri vardı. Görünce 
Ilı n1yamadım. Karı, koca mezar kaçkınına dön. 
liııerdi: 

belli . .. Hepsinin 
üstündeki elbiseler sarkıyor. O monya meydanında ı 
bir açık göz adam tezgAh kurmu~. kemerlerin en 
son deliği bile bol geldiği için bir drahmiye bir 
delik açıyol', 

Fakat çocuklar da eski ağırlıklarından yüzde 
yirmi beş, otuz kaybetmişlerdir. Bunların ihtiyatı 
yoktur. Körpe yavrular göz göre eriyorlar. 

Bir çocuk hastanesi gezdim. Yiyecekleri ilkönce 
o raya dağıttık. Bu işte vasıta diye çalışan adam 
sıfatile ı:on!Umiln hiç olmazsa bir köşeciğinde fe· 
rah var. Yiyecekleri getirmeseydik ve ilkönce ı:o. 
cuk hastanelerinden başhyarak tevzi etmcsevdlk 
hastanede gördü~ümüz yavruların bir kaç hafta 
içinde ölecetlne şüphe edilemez. 

Tevzi na s ıl oluyor 

Getirdiğimiz malzeme arasında fasulye, nohut, 
1900 fıçı lAkerda, 1,500,000 yumurta, sogan, ço· 
cuklar için şeker, pirinç unu, mercimek unu vardı 
İkinci vapurun yükü ayni yoldadır. • 

Bunlar milletler arası Kızılhaça mensup 2, Yu. 
nan Kızılhaçından 2, Alman Kızılhaçından 2, i· 
ta~.yan ~~zı lhaçından birer kişi ile Kızılayın bir 
mumessılınden mürekkep bir heyet va.sı tasile da 
ğ ıtılıyor. Alman ve İtalyanların gıdanın Yuna~ 
halkına gittiğine mani olduğuna ait rivayetler ya 
landı_r. Ak~ine olarak çok kolaylık ve nezaket gös: 
termışlerdır. Parası Amerikalılar tarafından ve 
rilen yiy~cckler, çocuk hastanelerinden başlıya: 
rak sırasıle hastanelere, işçilere, mahdut gelir 
sahiplerine bedava olarak dağıtılıyor, 
Dünyanın en büyük vapurlarından beşini yiye· 

cekle doldurup getirseniz yine az gelir. Fakat el. 
den geleni yapmak ta bir şeydir 

Resmen vesikalarla tevzi edile~ gıda vücudün en 
aşağı ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bunların 
haricinde para ile yiyecek tedariki imkfınsız gibi. 
d ir. Yunanistanda bir veklılct umumt müdür mua· 
vininin maaşı 10,000 drahmi (yüz lira) dır, banka. 
daki bir ~ef 4000 drahmi, bir dükkAn satıcısı 2000 
drahmi aylık alır. Bir okka kaçak ekmek 600 
drahmidir. Fakat 1200 drahmiye iki okka kaçak 
ekmek tedarik edemezsiniz, çünkü kaçak yiye. 
cekler miktarca çok mahduttur, Bir yumurta eIJI 
drahmldir, fakat iki yüz elli drahmiye beş yumur· 
ta bulmak mümkün olduğunu sanmayınız. «FilAn 

<Devamı Sa: 3, Sü: 2 de) §o~ 

\ 

''Felaketten 
istifadeyi 
bildik,, 

"B:ze sulhten balı 
edecek olurlarsa 
bizi harbe devam 

iç:n çok istekli 
bulacaklardır.,, 

Karan/Jk ve tehlikeli 
devreyi atlattık ve 

tekrar mukadderatımızm 
efendisi olduk 

Londra, 7 (A.,A,) - inıll
terenin şimal dof usunda bir 
yerde nutuk irat eden Ba~ve
kil l\lister Çörçil, bilhassa şun. 
Jarı söylemiştir: 

inıiliz milletinin azmi yeni· 
lerneı, Ne şiddetli ve ani bir 
darbe, ne de uzun sürecek bir 
sinir ıerıinlifi ta kl p ettiğimiz 
yolu değiştiremez. Bu harbe 
sürıiklenmekten kurtulmak i . 
çln biç bir memleket bisim 
lüıltil' sa,.-.t ~etmemlftlr. 

Fa kat bu harbin çıkmıu;ına se. 
beblyet vermi~ olanlardan bir 
kaçı yüksek perdeden sulhten 
bahsedecek olurlarsa bizi har· 
be denm için çok istekli bu. 
lacaklardır. 

<Devamı : Sa. 3; Sü. 2 de) // 

Sovjetlere göre 
Finlandivada 
harp durdu 

Almanlar cepheye 
yeniden 700 tünıen 

asker sevkettiier 
Stokholm, 7 (A,A.) - Reuter: 

Dagans Nyheter gazetesine göre, 
Kareli berzahında ve ı,adoga gc>. 
lü bölgesinde askeri harekata ni· 
hayet verilmiştir. 

Murmansk demiryolu, Finlanda 
lıların geri hatları temin edilmek 
üzere kesilinciye kadar harekata 
başka yerlerde devam edilecektir. 

Londra, 7 (A,A,) - Bazı gaze· 
teler Rus - Fin harbinin sona er
mek üzere bulunduğuna dair Fin 
radyosu tarafından yapılan beya . 
natı ilk sayfalarında neşretmekte· 
dirler . 

Daily Telcgraph gazetesi bu be
yanatın Finlandaya harp ilan et. 
mesi icin Sovyeller Birliği tara· 
fından İngiltere nezdinde yapılan 
teşebbüs ve Amerikanın Helsinki 
ye ihtarından sonra yapıldığına 

işaret etmektedir. • 
G.azetelcr Finlanda Başvekili. 

<Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) X 

11 
- Senden bir ricamız var, dediler, l'elecek J'e· 
~~ bize yiyecek şeylerle dolu bir ziyafet sofrası. 
~il resmini ıetir, Mafazanın camına asalım, Ha l. 
)ııı rözü resimde bile ol a, yiyecek l'Örsün, dün. 
t ltıın cehennemden başka cennet te oldut unu ha· 
ll~nlar, 

boOrnonya meydanında bir kahveye oturmuştuk. 
hı Stlarım için vapurdan yarım kilo beyaz ekmek, 
, r Parça kaşer, bir kavun getirmiştim, tantamı 
~ çıkardım. İkisinin de gözleri döndü. Yandaki 

a~rda oturanların ilk hareketi masaya doğru 

Yanan harbi esnasında tnıilterede basılan yeni paralarımızın 
bulunduf u remi Pi~ limanında batırıldıfından bu paraların bü. 
yük bir kısmı batmış ve bir kısmı da sahile vurmuştu. Hüküme
timlıin iptal ettiti bu paralardan elimize bir tane ıeçti. Bu kiğıt 
bir elli kuruşluktu. Bu paranın Üzerinde iaönünün resmi vardır. 

Dün MoskoYada Y'lPılan m erasime lşUrak eden Snyet 
müdafaa konseyi 

Amerika Rusyay;-1 
1 milyar dolarlık 

kredi açtı 

Stalin'in bugün 
K·zılmeydanda 
söylediği nutuk : 

Ruzveltle 
Stalin 

görüşecekler 

Kredi' münosebetile 
yazılan rr.ektuplarda 

bu görüşme kararlaştı 

Kredi tediyatı. harptsn 
beş sene sonra 
başlayacak 

B, Roo5evelt 

Nevyork, 7 (A.A,) - Rusyaya 
bir milyal' dolarlık kredi verilme· 
si münasebetile Hariciye Na2J1r
lığı Roosevelt'le M. Stallnin bll'İ. 
birlerine gönderd ikleri mektupla· 
rı neşretmiştir. 

Mali gUçH.ıklere kar51 koymak 
için ödUnç verme ve kiralama ka
nunundan istifade edilmek sureti. 
le bir milyar doları geçmiyecek 
surette malzeme gönderilmesi i
çin derhal tedbirler alınmıştır. 

Ru!':ya muvafakat ettiği takdirde 
M. Roosevelt, şimdiye kadar Rus
lar tarafından girişilen taahhüt. 
ler üzerinden b iz alınmamasını 
ve tediyatın harpten beş sene son· 
ra ve onu takip eden on senede ya 
pılmasını teklif edecei;inl blldirmiş 
tir, 

< Devamı : Sa. 3; Sü. 7 de) -

İnfiratçı Veeler 
dedi ki 

Almanganın 
damarıııda 

kan kalmadı 
"H:tler Almanyası 

bir seae İçinde 
yıkılacaktır,, 

Merasimde Budiyeni 
Vvroşilof ve Molotof 

haz1r bulundular 
Moskova, 7 (A.A. ) - Slalln, 

cuma günü sabahı Moskovada ya. 
pılan askeri geçit resmi münase. 
betlle soylediği nutukta demiştir 
ki: 

«Yoldaşlar, 24 üncü yıldönümü 
müı.:il, müıkul şartlar ıçinde kut· 
luyoruz. Alman haydutlarının &1-
çakça taarruıu, memleketimiz için 
bir tehdit vücudc getirmiştir. Er. 
keklerin ve kadınların teşkil et· 
tikleri şerefli çetelerimlz, Alman 
müst~vlilcrin geri hatlarını bo
zuyorlar. 

Muvakkat talisizllklere rağmen, 
ordumuz ve donanmamız. düşma. 
nın taarruzlarını, cephenin bütan 
boyunca püskürtüyorlar. l\tuvak· 
katen bazı bölgeleri kaybettik ve 
düşmanı Moskova ile Lenlngradın 
kapıları önünde gözüktü. .Memle. 
kelimiz şimdi bundan 2 veya 3 se. 
ne evvelkine nazaran daha iyi va· 
ziyettcdir. Şimdi Alman müstev
lilere karşı müttehit bir cephe teş. 
kil eden müttefiklerimiz var. İh· 
tlyat insan kuvvetimiz tükenmez 
derecededir, Düşman, dehşete ka
pılan zayıf bazı entellektilellcrin 
zannettiği kadar kuvvetli değildir. 

Kızılordumuz, bundan çok • daha 
kalabalık Alman kıtalarını, pa. 
niğe tutulup firara kalkmış kıta· 

lar haline bir çok defalar getir
miştir. Almanyanın damarlarında 

kan kalmıyor, İsyan fikri, yalnız 
işgal edllcn memleketleri değil, 
bizzat Almanyayı kaplamıştır. Al. 
man milleti , harbin sonunu tahay· 
y{ll edemiyor. Almanyanın, hali. 
hazırdaki vaziyeti gözönüne gcti. 
rilecek olursa, bir felaket karşı. 

(Devamı Sa. 3; Sü. 5 de> -

Esas, harbin ne 
zaman değ i l, 

nasıl biteceğidir 

Harbi kaybedersek her 
şeyi. hatta milli varlığı 

kaybedeceğiz 

Berlin, 7 (A.A.) - Haftalık 
11 Das Reich• mecmuasında propa. 
ganda nazırı Göbels'in mühim bir 
makalesi çıkmıştır. Bu makalede 

B. Göbels 

bilhassa şöyle denilmektedir: 
11Aramızdan hiç biri için bir ka· 

çamak yolu kalmamıştır. Yarına 

hiç bir şey bır,akamayız. Bunun 
<Devamı Sa. 3, Sii, 3 de) = 

Almanlara göre, 
Sovyetler bir 
ayda 2 milyon 
kişi kaybetti 

Sıvastopol önünde 
harp şiddet.'e 

dev am ediy or 
Führerin umumi karargahı, i 

(A.A.) Alman ordµları ba5ku-
mandanlığı tebliğ edıyor: 

Kırımda Alman ve Rumen kı. 

taları dağlık araziye ve inatla mü 
dafaa eden du5manın geri kuvvet
lerine rağmen düşmanı takibe de. 
vam ediyorlar. Stuka tayyareleri 
Sivastopol mllstahkem arazisinde· 
ki düşman mevzllerini tahrip et
mişler ve muteaddit bataryaları 

susturmuilarchr, 
Donetz havzasında Alman ve i. 

talyan birlikleri. çarpışarak iler· 
lcmiye 

0

dCvam' ediyorlar. 
Şark cephesinin merkez kesimin 

de, piyade tümenleri, gayet müs
tahkem düşman mevzilerini yar. 
mışlar ve müteaddit esir almışlar· 
dır. 

Berlin, 7 <A.A. ) - Askeri bir 
kaynaktan öğreniliyor: 

<Devamı Sa. 3 ü, 6 da) XS 

8. M. Meclisi toplantıs ı 

Amerikada· 
diktatörlük 
kurulacak 

flmerikan kadınlar1: 

"Ruz velti zan altına 
alımz., diye bağırdtlar 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ayan 

meclisinde bitaraflık kanununun 
ilgası aleyhinde bulunan Vee· 
leer, Amerika parlAmento sis
teminin bu gidi~le tamamile yıkı
laca"ını ve bunun yerine bir dik
t:ıtörluk rejimi kurulacağını söy. 
1emiştir. 

Roosevelt' i zan albaa alınız 
Vaşington, 7 (A.A.) - Associa. 

ted Press'in bildirdiğine göre, ba. 
:a kadınlar beyaz sarayın önünde 
bir :nCimayiı yapmışlardır. Kadın· 
ların ellerindeki levhalarda şun. 
!ar yazılı idi: ııRoosevelt'i zan al
tına alınız. lngilizl eri Vaıington
dan kovun uz.• 

Dün yeni meb' uslar 
yemin ettiler 

Encümenlerin 
Ankara, 7 ( A,A. ) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şemsettin Gil 
naltayın başkanlığında toplanmış

tır. 

Celsenin açılmasını müteakıp, 

yeni intihap olunan General Ke. 
mal Doğan (Ağrı), Memduh Şev· 
ket Esendağ (Bilecik), Doktor 
Behçet Uz (Denizli), General Ali 
Rıza Artunkal (Manisa). Hallt O
naran ('Mardin) intihapları tasvip 
edilmiş ve birlbirini müteakıp kür 
süye gelerek and içmişlerdir. 

Bundan sonra Meclis encümen. 

seçimi 
yar (Bolu), Hasan Cemil Çambel 
(Bolu), Asım Us (Çoruh), Dr İb· 
rahim Tali Öngören (Diyarbakır). 
Zeki Mesut Alsan (Diyarbakır), 
Fazıl Ahmet Aykaç (EIAzığ), GI. 
Pertev Demirhan (Erzurum), E
dip Servet Tör (Gilmilşhane), Ah 
met Şükrü Esmer (İstanbul), Sa. 
lllh Cimcoz (İstanbul), Halit Men· 
teşe (İzmir), İbrahim Süreyya Yi
ğit (Kocaeli), Ali Muzaffer Göker 
(Konya), Hikmet Bayur (Manisa) 
Gl, Naci Eldeniz (Seyhan), Ncc. 
meddin Sadak (Sıvas), Yahya Ke· 

leri seçimi yapılmıştır. 
Hariciye encümenine 

mebuslar seçilmişlerdir : 

mal Beyatlı (Tekirdağ), NAzım 
aşağıdaki 

Poroy (Tokat). 

Falih Rıfkı Atay (Ankara), Dr. 
Cemal Tunca (Antalya), Fethi Ok 

Meclis gelecek toplantısını çar
şamba günil yapacaktır. 
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NATANIN TARiBi ROMANI: 

Yaz..an: Mourus YOKA Y 

Fedai 
Bu 

kadınlar mı ? 
ne demek? 

- Allah, }"erit gıbi bir kahra- Feridln arkasından savuşmuşlar, 
manın omrunü uzun etsin. Aslan gitmişler ••• 
gibidir. Dünyanın en namuslu ve Bu delikanlı bu kadar kadı. 
kibar bir adamıdır. Ne çare ki, nı ne yapıyor? 
sanatım icabı ben onunla ayni kı- - Bir şey yapsa canım yanma. 
tada duramam. Boğazın iki sahi. yacak. DUnyanın en gUzel çiçek
linde birer konağım ve mal de. lerl ayağına kapanıyor. Bunların 

pom vardır. Ferit, Rumeli tarafın- en seçmelerini ayırıp koklasa: 
da ise ben Anadoluya kaçarım. O, cE, akıllı adammış. Cenneti dün
Anadoluda ise benim yerim Rume. yaya indirmenin yolunu bulmuş.» 
lidcdir. diyip geçerim. Halbuki öyle yap. 

Bilmece mi söylüyorsun, be mıyor. Hakikati sana söylersem 
Hacı? tüylerin ürperecek: Bütün dUnya 

- Öyle ise Ferit Beyi tanımıyor güzellerini çıldırtan bu gUzel ve 
swn beyim. yakışıklı kahraman bugüne ka· 

- Ferit Beyi kim tanımaz? Bu clar hiç bir güzelin dudaklarından 
devrin en mert ve kahraman ada. bir buse bile almamıştır. 
mıdır. - Neden acaba? Sakat mı, yok-

- Demek ki, Feridin :ırkasından sa deli mi? 
düşmana saldıran fodnyı kadınlar - Bir tek kızı seviyor, bir Ma. 
hakkında malümahn yok. car dilberi, bir hıristiyan kızı ... 

- Fedai kadımar mı? Bu da ne Çocukluğundanberi ona Cişıktır. 
demek? Kız da kendisi ıçın çıldırıyor. 

- Benim gibi kı.dın tüccarı ol. Fakat ikisi de visal aramıyor, kız 
san ne demek ol:iul;:mu bilirdin. anasını, babasını çok seviyor, on
T.fıtifc "'miyorunı Kqd.n &ah,pleri ları feda edemiyor. Ferit de kız 
için Ferit, çiçek hastalığından hat_ için canını yüz kere vermeğe ha
tfı vebadan tehlikelidir. zırdır. Faknt memleketini bu yüz. 

- Feridin böyle fena bir adam den ihmal etmeğc razı olmuyor. 
olduğunu kimseden duymadım. Bu bliyük a!lkı, vazifelerini daha 

- Fena adam olduğunu sbyllyen hararetle yapmak için bir şevk 
knn? Tamamile aksine ... Fakat bu kaynağı diye kullanıyor. Harbe 
delikanlıda sihir kuvveti vardır. girdiği zaman kılıcını, kızın adını 
Gözlerinin bakışı tıi ımlıdır. Al- anarak çekiyor. Adı gnliba Aran. 
nına galiba peri ellerile sihirli söz. ka imiş. Babası da Beldi adında 
lcr yazılmıştır. Dudaklarından si- çok namu hı bir kôfirmlş. 
hir ve cazibe taşar. Kendisini gö. - Peki, Ferit Bey, yüz verme-

1
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1 Yarım yağlı 

ı' < .... :.::nı~:.:1~:m >•fi• 
beyar. ~ynlrlerln piyasadan ses
sizce !:ekildiği ve bazı ı.eynlr. 

ellerle bakkal dUkkAnlannın ca· 
mekanlarında, Uzerlcrlnde 75 
kuruşluk hılrcr etiket t&flyan 
peynirlerin de yal'!m yağlı ol
dukları alAkadarlannın gözleri
ne ilişmiyor mu hllment? .. öte· 
denberl do tluğuAu ''e itimadını 
kaz.anmış bulunduğum bir pey
nlrcl, toptancıların tam yağlı 

peynirler, kllo!luııu 80 kuruştan a
şağı \ermedlklerl lc;ln esnafın 

bunu alıp satmaktan \'azg~tlk· 
!erini, buıu.ın yerine aldıkları 

yarım yağlı peynirleri, tam yağ· 
lı fiyatına yani 75 kuruşa hal
ka siirtlllklerlııl &Ö.) lüyor ve tam 
yağlı peynirlerin de 85 • 90 im· 
nı~a el altından satıldığını ilive 
ediyor ... » 

Meçhul tahte bahir, Kaynakdere 
1 motörünü nasıl batırdı 1 

Bunu bir okurum11Z Jaaı.er ,·e
liyor ve sorayor: 

- Apaçık satılan bu peynir
lerin yarım yatlı olduğunu al!i. 
kadarlar da halk gibi farkede-
mlyorlar mı acaba! 

L J 

Çocuk ~ayımı 
bugün yapılıyor 

Bu sayımda, ilk tahsil 
mecburiyetini ifa 

edenlerle etmiyenler 

tesbit edilecek 
7 • H yaş arasındaki çocukların 

sayımı bugün memleketin her köşe· 
sinde olduğu gibi .şehrlml.zde de ya· 
pılacnkttr. 

Kaynakderenin kaptanı 
vuku bulduğunu 

hadisenin 
anlahyor 

nasıl 

T ahtefbohir, tahliye emrını verdikten sonra 
açmış ve motörün batışı 6 saatten fazla 

Kara.denizde meçbul bir denizaltı 

tarafından batırılan Kaynakdere mo 
törUnUn kaptan ve mürettebatı dna. 
yeti Bahri> motörile şehrimize gel· 
mlştlr. 

Kaynakdere motörU eski Mavna
cılar cemiyeti reisi Yakup Yıldırıma 
ait olup 145 tonllltoluk ve sigortasız 
bulunmaktadır. Motör pamuk ytıklU 
olarak manifestosunu transit alarak 
pazar günU tstanbuld:ın Varnaya 
hareket etmiştir. Ve o gece de hadi
se vukua gelmiştir. 

:'.\fotör kaptanı h!'ıdiscyl anlatıyor 

Kaynakderenin kaptanı Mehmet 
Aslan dlln sabah kendlslle görUşen 

gazetecilere hAdiseyi şu şekilde an
latmı.,tır: 

c.- Pazar gUnU tstanbuldan ha-

motöre 
surmuş 

ateş 

reket ettik ve Boğazdan çıktılt. Ha- İğneada önlerinde meçhul bir denızam taraıınnan baıırııan &ay. 
va gUzeldl. Gece saat yarımda ~fld· nak motörü tayfası. <Yuvarlak içindeki motör kaptanıdır,) 

ye açıklarında ve sahile de 3 mil ya. ----------------------------
kın olarak seyrederken önUmU.Ze ki · } 
me alt oıdugunu anlamadığımız bir Şehir Meclisi dün 
tahtelbahir çıktı. Etrafımızda. dolaş· 
mağa ba.şladr. Ben de motöre yedi toplandı 
mllJlk bir sürat vererek sahile doğru . 

[Vali Ankaradan pazar

tesi günü dönecek 
Fiyat Milrakabe teşkı!Atı ve un kırdım. Fakat denizaltı bizl durdur- Belediye Umumi meclisi dUn öğ· 

B. d d l ı d. ek bl dik leden sonra reis vekili Faruk Dere· mesC>lesl etrafında Ticaret VekAlcll· du. ız e san a 1 n ırer n . 
linin başkanlığı altında lklncltcşrln le temaslarda bulunmak Uzere An· 
devresi UçilncU toplantısını yaparak l\lotörde yangın 

Bu sırada denizaltı motörc iskele ruznıımedeki muhtelif meseleleri karaya gitmiş olan Vali ve Beledlyo 

mUzakere etmiştir. 

Görüşülen me.seleler 

Reisi doktor L~tfi Kırdar pazartesi 
arasında gUnU !stanbula dönecektir. 

Trıımvay .. Tünel, Elektrik idareleri 

~:[;, fıÜ N t:Dl!E N 
Glü~_! 

Nasıl olsa bitecek 
fakat ..• 

A lman Propaganda :N'aJlrı 
Bay Giibelıı yazdığı blı 

makalede «asıl mesele bu ııarblll 
ne zaman biteceği değU, nasıl bi· 
teceğldir» eliyor. 

Bay Göbcls bu ıııözJle dünya el· 
k4rı umwnl)e inde knnlan )tP' 

ne istifhamı ortaya atını-: oluyor· 
Doğru u ela blitUn dünva artık tııır . ~ı 

bin ne zaman defli, ııa .. ıl bıtectı; • 
nl merak etmektedir. CçUncU ,"1. 
Jında yol alnıakta olan harbin ft" 
çlrdlği \il geçireceği ihtilatlar, r>· 
nıaıı mefhumunu ı.lhinlerden sil· 
mlştlr. DUnya efkln umuınlY95ı. 
:r.amam merak etml,·or. b 1>U tıt• 

"' • e-
dıır J:'enişkdlkteıı \'C llaha il• 1 
nı,ıcnıeıııl ihtimalleri me,·eut oıcllll' 
tan sonra hemen hemen ber1'd 
harbin sliriip gitmesine a1ı,nıı9tır 
ve ~·ine hemen hemen herkes: .s•· 
sıl olsa bir elin bitecek» te\'ePt· 
lllnc kapılmıştır. 

Zihinleri kurcala:van sfJ'! ~ 
yalnız «nasıl bltec;ktlr;» ll1~ 
.ııldlr. Bu «nasıl bitecektir!» ,_. 
!ine o kaclar çok ve o kadar bl; 
birine aykırı ce\'aplar ,·ermyor tll 
bu ce\ aıılardan lıenglslnln dol 
çıkacağını ke8tlrmek için pe)-gaJll• 
her olmak lfızımdır. 

Kimi dl'lıb:ılc, kimi karara. kJllll 
ha\'8da lıitecl'ktlr diyor. ~ 
Anuı•adıı, ha:r.ı<ıı Afrikaıla. bil~ 
ı1a As;\·aıla bitecektir diyor. JJ 
slluhla, bir '1aşka ı da Jktısadi ..,. 
ylkle blte<"e~lnl söylüyor. :f.ı.
Atlantlktc, filan Pasifikte bitt"' 
ğhıl nerl ürüyor. 1 
Kı aca!lı alakalı her me111Je1'tt • •• rr.sınl sözcüsü «hen bltırecei;. 

diyor. Bu kadar kimse afıZ dl 
ğlle «hl'n hltlreeeğlm !» decılJli tııt 
sonra elhct hır harp o::na&JI oJta 
giin bltee('ktir.» 

Fakat asıl mesele ~maaıl bite"t"' 
fldlr.» 

ren ve hatltı kapalı bir kapının diği kadınları ne yapıyor? 
arkasından sesini işiten her kadın, - Kadınlar ayağına kapanıyor
derhal aklını bozar ve sevda çıl. lar. Diyorlar ki: o:Blzi al, kulun, 
gını olur. Blr daha da aklı başına kölen olalım. Almak istemezsen 
gelmez. Gözlerindeki tılsımı bırak etrafında kalalım. Yiızünü 
gören her kadıQ, evini terkede- görelim. Buna da razı olmazsan 
rek, usir pazarından kaç:ırak ar. kendi elinle bizi öldlır, bu kara. 
kasından koşuyor. Nice evler o- sevda derdinden kurlar. Sensiz 
nun yüzilnden yıkılmıştır. Ferit hayat bize haramdır.» Ferit her 
Bey, atı üzerinde bir sokaktan birine şu cevabı veriyor: "Kızlar, 
geçerken pencerede kadın bulu. siz sevmesini bilmiyorsunuz. Aşk 
nursa o kadından hayır kalmaz. sizin için gUI ağaçlarının gölge. 
Bunun için onun bulunduğu yer. sinde yetişen bir çiçektir. Benim 
lerde, her aklı başında adam, ka· aşkım kılıçların şimşeğinde do
dıriların pencereye yaklaşmasına ğar. Sizin aşkınız btilbüllcrln nağ
manl olacak tedbirler alır. Feri- mcslnc muhtaçtır. Benim a kını 
din yUzunden haremindeki bütün harp Sayhalarmdan haz duyar. 
kadınları kafile haliftde clden Sizin sevdanız sıcnk busclerin, 
kaçıran paşaların sayısını Allah sarho~ edici zevklerin ve ateşli 
bilir. Sadırazam en gözde cariye_ kucaklamaların, hasretile yanar. 
si Zaidcnin ncısını hAUı unutama- Benim sevdamın hasreti, şanlı bir 
mıştır. Bu kız penceresine bağla- ölümdur. Beni mutlaka sevmek 
dığı bir çarşafa tutunarak denize istiyorsanız benim usuliımle sev. 
kaymış, Fcridin bindiği bir ge. meğe alışınız. Benimle beraber 
minin arkasından yüzmüş, fakat olmak isterseniz benim bulundu. 
gemi)'C yetişemiyerck boğulmuş- ğum yere celiıllz ve benim ölecc
tur. ğlm yerde blilnüz. • Ah, benim 

Bugün ilk, orta ve mesleki tcdri· 
sata dahil bulunan bütün okullar 
kapalı bulunacaktır. Ayni zamanda 
bUtUn resmi ve hususl , bUtUn ana, 
ilk, orta, meslek ve yUksek okulla· 
rın ve kursların da. senebaşı durum
larını gösteren istatistik cetvelleri 
de tanzim edılecektlr. 

tarafından bindirdi. Fakat bu bindi· 
riş su kesiminin UstUne isabet ettiği 
lc:in motör batmadı. Aka.binde on 
metreden bir ateı:ı açtı. Motörde de 
derhal yangın çıktı. Biz motörUn ya
nışını sandaldan seyrediyorduk. Bu 
yanış altı saatten fazla sUrdil. 

müstahdemlerine verilecek ıenclik Fiyat Mürakabe bürosunun lldapazart 

KÖR~ 

ve Hendekte JÖ 
yakalandı elbise karşılığı olan 60 bin liranın sokak afişleri kilo esrar 

verilmesi kabul edilmiş, merkezi tes. ııırı· 

Bugün sayım memurları evlere 
giderek çocukların velilerinden ala
cakları malumatla sayımı yapacak· 
Jardır. TUrk tebaası olmayan ailele
rin çocuklıı.ı ı sayıma ithal cdılmiye

cektır. 

Bu sayımdan gaye, ilk tahsil mec
buriyetini Ua edenlerle etmiyenleri 
tespittir. Bunun için llk okulu ikmal 
etmiş olanlarla. devam etmekte bu
lunanların sayım memurlarına doğ· 
nıluğune. kanaat getirecek bir şekil· 
de ya ma!Qmat ve yahut da belge. 
lerlnt gösl'crmelerl icap etmektedir. 

Na11ıl kurtuldular! 

Sandıhmızla sahile doğru giderken 
Niyazi kaptanın idaresindeki GUrpı· 
nar yelkenltııtne rasladık. Bizi derhal 
alarak İğncadaya çıkardı. Ve ora· 
dan da dnayeU Bahrb motl:Srlle ls. 
tanbula geldik. 

Motör mürettebatı tamamen 
kurtuldu 

Kaynakd!!rede kaptan 
Aslanla beraber bulunan 

Mehmet 
makinist 

Fikri Yetim, tayfaları Osman Meh· 
met, Ali, lsmail, Yakup Hakkı, Meh· 
met oğlu Mustafa, Ömer oğlu Hakkı 
kAmllen kurtulmu~lardır. 

Fıyat MUrakabe bUrosu tarafın. 
hin usulile l6ıtılan binalar hakkında· dan hazırlanmakta olan sokak afl.ş· 
ki tallmn.tname projesi Muhtellt en· leri basılmak Uzere matbaaya veril· 
cUmene havale edildikten sonra salı mlftir. Tabı 1'1 ayın on b~lnc kadar 

u eknr op anılmltk-1.lzere op- kına ed ek ?l aklara a ııa. 
lantıya. nihayet verilmiştir. 1 caktır. 

Yakışır mı? 

Ya kardeşim Numanın başına efendim, bu delikanlının dudak
gclenlerl ••• O da benim gibi ka- larmdan sıhlr akar. Onun sözleri 
dın ticareti yapar. Zavallı ihti· karşısında kadınlar o kadar deli 
yatsızlık etmiş, Ferit geçerken olurlar ki Allahın, kadını, erkeğin 
cariyelerinin pencereden bakma- hazzı için yarattığını unuturlar. 
larına mfmi olmamış. Bunun lize- Ellerin değmcğe kıyamadığı vü. 
rine carlyclerin hepsi birden çi. cutlarının etrafına kılıç kuşanır. 
leden çıkmışlar, clbirliğitc karele· !ar, o guzcl memelerini zırhlı bir 
şlmln elini ayağını bağlayarak gömleğin altında saklarlar. Yüz-

lerinden yara almaktan ve güzel

~ Meclis Reisi -9\ 
ve Başvekil imiz 

İstanbul halkı nam1na 
çekilen telgraflara cevap 
vererek teşekkürlerini 

bildirdiler 

Kaynakderenln bu suretle batırıl
masile 50 bin liralık bir zarar var-
dır. 

Yukarıda da kaydettiğimiz gibi 
ne motör ve ne de hamuesl sigortalı 
değildir. 

Rumen ticaret hey' eti 
bugün geliyor 

fa lr arkadaşta bir paso gör· ı lkl onıuz üıı.~ü.nd~ kıpırda~·an bir 
l9l düm. Pasodakl fotoğrafı mavnayı bir gozönline getiriniz. Tt>.Ş· 

tevsik için üstiine bir damga basıl- blh giizel olmasa blle hayalfnizde 
mııı. Damgada sunlar yazılı: canlandırdıfınız manzara etlencell 

~İstanbul Elektrik, Tramvoy \e değil mi? 
Tünel lşlctmeleri Unıum lUüllUrJUk l"A OL.1\IASALARMIŞ! 
Hareket Dlaresl» Darlllfıeeze sakini acezeden iki ki. 

Bu «Dlaresb kelimesi belll U «Da- ti bir üçUoci ünü dö,·e döve öldUr
lresl» olacak. Ustlk mührü yapan mtı~ıer. lyl ki acezeden imişler, ya 
sanatkar bir hata yapmış. ı~aımt maıız:ıllalı Aciz olmasalarmıJ DarW. 
koskoca hlr umum müıltirlükle «lla. acezl'yl mezbahaya çtwlreceklerml'! 

HERGüN BiP. Fll<RA 

iki yüzlü kaptan 
paşa 

Çengelköylinde alelade bir ka. 
yı~ı iken lkiucl Sultan Mahmu· 
dan mabeyncllerioden İbrahim 

Atanın Jlamlacıbaşılığından Telt
dllhaseklliğlne \'O nihayet Kap. 
tanpa alığa ~ ükselen Giritli flra· 
ri Ahmet Paı:a lklyü7Jlllliğil, yüze 
gülücülllğü, dolap çevlrlclllğt !>a

yetılnde bUyüy Up yükselmek 'e 
kumanda anda bulunan Osmanlı 

filosunu, tedibine memur olduğu 

~fısır \'alisi Mehmet Ali l'a~aya 

teslim etmek gibi bir alçaklı~ 

diret eyll'nıcklc kötü bir ş<>hret 

kazanmıştır. 

Ahmet Paşa, tayin edildiği Tur. 
hale valiliğine giderken, zamanı· 
nın Bektaşi rlr.Jtllnden \e eli ka
lem tutanlardan Nuri Baba adın
da bir :ıah ıla, parlak vaadlerle 
aldatarak· beraberinde götürUr. 
7 .. ınallı adamcağıı. bir müddet 
bekledikten \C l apılan \"Badlerln 
birer hoş sözden ibaret olduğuna 
tamanılle kanaat getirdikten on· 
ra. paşa hakkında nğ'ır bir hicvi
ye ~-aı.ar. Bunu ele gec:lren Ahmet 
Paşa Nuri Bahaya kızar. Yanına 
getirtip hlr çok kimseler huzu. 
runda n1.arlar \'G nlhn) et sorar: 

- Ru hlt'\ lp•y 1 ne illyc yaı.dın 
hfl herif, ka din bana makaret 
ml't. 

- Ona ne şllphl'. 
- Xe edeyim şimdi sana!. 
Nuri Uahn acı acı glUer. \'c: 
- ister \aadlnl tut kendine et 

~nlle, ister vur boynumu kalma
•ın r.an tende. Fakat ne bunları 
H~pncak, ne de utanacak yiiz 'ar 
ı;cndl'~ 

Der, muha~bını bir daha reı.ll 

eder. 

liklerinin yok olmasından perva 
etmiyerck Ferldin arkasından 
harbe atılırlar. İnc;an kollarile do. 
lanmak için yaratılan o belleri 
kılıç kayışları sıkar. Okşamak ve 
sevilmek için yaratılan o göğüsle. 
ri zırhlı gömleğin icinde ezilir 
ÖpUlmek için Allahın özenerek 
yarattığı o yanaklara, o dudaklara 
kı1ıçların ucu dokunur. 

İstanbul Şehir l\Ieclisi ikin. 
cite~rin devresi ilk toplantısın
da verilen kararla Büyiık ~lil
let. ~leclisi lteisi Abdülhalik 
Renda, Ba~vekilimiz Doktor 
Refik Saydam, Cjjınhuriyet 

Halk Parfüi Genel 1 sekreteri 
Doktor fikri Tuzer, Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, ~ekilen 
telgraflara verdikleri cevaplar. 
la İstanbul halkı mümessille
rinin teveccühlerine te ekkür. 
lerini bildirmi\jlerdlr. 

Rumen ticaret heyetinin bugtın rekct DaJresi» no böyle yanlı, bir ANA VE DA~A 

- Bu karasevdalılar sahiden 
Fcritle beraber muharebeye gidi
yor mu? Yoksa sen bana masal 
mı söylüyorsun? 

(Arkası var) 

r- it 

tarıma dokunduğun zaman onların can. 
!andığını hlssctım. Dudaklarım da öyle 
oldu. Kanımın her damlası sanki yeni. 
den hayat buldu. 

Sana neler yazıyorum Fiyor? Deli mi 
oldum? İnsan rüyada böfle şeyler söy
ler, hatta belki rUyada bile söylemez. 
Belki ben de sana bunları karanlık bir 
gecede söyllyeceğim. Belki de seni nc
kadar sevdiğimi hiç bir zaman öğrenmi_ 
ycceksln. 

Sana dünkü hayatımı anlatmak isti. 
yorum. Hem.iz Uzerlmdeki izleri büsbU
tun silinmeden anlatmalıyım. Kurşuni 
bir evde otııruvordum . Kapısının iki ta-

•ında kambur iki taştan heykel vardı. 
Bu iki he:> kel, ortadaki bir balkona sü. 
tun vazifesi görurler. Benim odam üst 
kattadır. 'Bu evde kadife perdeli daha 
bir çok odalar vardır. Ben kadife perde
leri sevmem, ama bu eve yakışıyor. Sa
bahları uyandığım zaman ne neşeli, ne 
de meyusum. Banyomu yaparım. Saç
larımı taramak, düzeltmek için berber 
gelir. Sonra aşçı ile gündelik yemek lis
tesini yaparız. Balkondaki çiçekleri su
larım, biraz pencereden bakarım. Ha
va hiç değişmez. Ne çok fena, ne de çok 
güzeldir. Kalktığım saatten öğle vakti. 

c kadar zaman ne güç geçer. KUtüph.:ı.. 
neden bazan bir kitap alır, karıştırırım. 

KUtUphanc, her zaman, sönmüş sigar 
kokar. Kocam çok naziktir. Benim o-

Romanyadan şehrimize gelmesi bek· nılilıiirü kullanmak ,-e «Hareket Dl- Bir adliye röportajında «aaaı;ı ne. 
lenmektedir. Heyet lstanbulda bir arcsl» olmak ~·akı-:ır mı'? dlr ki danaı;ı ne olsun!» tabirini gör-
iki gün kaldıktan sonra Ankaraya Herhalde bir lastik parçaı;ının d/· dünı. Bu tabir «Anasına bak, kızını 
gidecek ve mU.Zakerelere başlana- ~eri, ismin doğruluğuna ,·crUmlyl'n al ... » ı;ö;ı:iinün manasına yakın bir 
caktır. kıymetten çok aş:ığı olsa gl'rektlr. manada kullanılmış. Yanlıştır iddia· 

l\IAVXA VE RAPA ıtındıı. buluııncak değilim. Fakat bu 

!Yafta/in, çay, çivi ve 
basma geldi 

!\'adlr :Sadi bir lllrn isminin yan. ,·eııııe dilimizde «annslle danası» !IÖ. 

lışJığından bahseden bir ya:ı:ısıııda zünUn delfllet ettlitl asıl manayı kay-
dlvor kJ: d d "'im B ö d ., e ece6 : u s z e ana, sermaye; 

Son gUnlerde şehrimize naftalin, 
çivi, çay, basma olmak üzere külli. 
yelli miktarda. ithalAt eşyası gel
miştir. 

«Omuzlarımın üzerinde boş bir dana da, faiz manasınadır. 

VATANIN EDEB~ ROMANI: 

Yıızan: Vikki Baum 

damda ve salonda sigar içmez. Kokusu. 
nu sevmediğimi bildiği için yalnız kü. 
tuphanedc içer. Bazı sabah sokağa çıka
rım. Alışveriş yaparım. Bazan da parka 
gider. çocukların oynamasını seyrede
rim. Ona kadar bunları yapmasını seve. 
rim. 

Sofrada yemek lfifı ederiz. Dünkü ye_ 
nıekler ml iyiydi, bugiinküler mi diye 
mukayeseler yaparız. Yahut gazetelerin 
yazdığı şeylerden konuşuruz. Gazete o· 
kumasını severdim, çünkü sana bir kere 
daha söylediğim gibi mütecessis ve me
raklıyım. Gazetelerdeki yazılar beni çok 
defa di.işiindi.lriir. Cinayetlerden, intihar. 
!ardan bahsederler, bunların bazan kıs. 
knnçlık yüzünden yapılmış olduğunu ya
zarlar. Ben lnanmnzdım. Böyle şeylerin 
mUmkUn olabileceğini farzetmezdim, So
kakta giderken insanların yüzüne bakar. 
dım. Hiç birisini bir insan öldürecek, 
yahut da intihar edebilecek kuvvette 
görmezdim. Blıtün bu adamların öyle 
adeta bir hali vardı ki ••• İşte ben de bu 
adeta insanlar içinde sakin 9e adeta bir 

ın8\ na hafiflll;rf ile kıpırdayan ka- Güzel dlllmlıln hoş bir tabiri, de· 
fam, bana mı? demeden meseleyi ğll mi f 
yarım saniyede halledh·ercll.• 

TEFRİKA No. 15 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

hayat yaşıyordum. Çay zamanı ya babam 
ya kız kardeşler veya arkadaşlarım ha. 
na gelirdi. Benimle hepsi çekinerek ko· 
nu5urdu, Vaktile annemle konuştukları 

gibi.· Benim de annem gibi genç yaşta 
öleceğimi bilirler ve sanki bunu benden 
gizlemek isterfordl. ~akat ben bunu bi
lirdim. Kimsenin barla söylemesine lü. 
zum yoktu. Hem ne ehemmiyeti vardı? 
Yalnız hazan kendi kendime: 

- Şu perde açılmadan tiyatrodan çı. 

kıp gitmek mı lfızım gelecek acaba? 
derdim. Ve beklcmeğe devam ederdim. 
Perdenin açılmayacağına emin olduğum 

halde bu tek ve meçhul ihtimale inana
rak yine beklerdim. Sana bu kelimeleri 
yazarken, Fiyor, bu dünkü hayatın hen
den :Qekadar uzak olduğunu hissediyo_ 
rum. Eğer diln ölmüş olsaydım, Fiyor, 
yaşamadan ölmüş olurdum. Fakat yarın 
ölürsem herşeyi tanımış ve tatmış olarak 
gideceğim. Fakat artık ölmek istemlyo_ 
Tum, Flyor. Ölümü tabii bulan ve gören 
meler eski, dünkü hislerim imiş .• 
Aramızda bir duw.ar var, FillOr '\le bu 

TATLISERT 

duvarın arkasında sen uyuyorsun. Bunu 
dilşilnüyorum. Saatlerce daha dilşünebi
lirim. hte duvar şuracıkta, sevgilim ve 
sen oracıktasın, uyuyorsun. Yazılan ke
limeler ne garip oluyor. Ben bunları ya_ 
ziyorum. Fakat sen okumayacaksın. 
Yarın oraya çıkıp da güneşi seyretti_ 

ğimiz zaman ne olacak? Mesut olacağız, 
Allaha yakın olacafız, onun sırlarını an 
lamıya çalışacağız, Seni seviyorum. Fi: 
yor, seviyorum, seviyorum. 

Fiyor tekrar uyandı. Tekrar annesini 
düşündü. Annesi ona hayalen soruyor_ 
du: 

- Dağlara tımanmamanı istese vazge. 
çer misin? Onu o kadar çok seviyor mu
sun? 

- Hayır vazgeçmem. Anne .• 
Sonra dilşünilyor ve ilave ediyordu: 

ııKimbillr, belki de çok istese vazgeçe. 
rlm. Fakat o cesurdur, korkmaz. Benden 
böyle bir şey istemez.» 

Fiyor tamamlle uyanmıştı. Hava çok 
soğumuştu. Sabah oluyordu. Yerde iki 
odayı ayıran kapının altından hiilfı o zi. 
ya çizgisi vardı, Florentln kulak verdi. 
Sükuttan başka bir şey duymadı. Yatak_ 
tan kalktı; ürperdi. Anahtar deliğinden 

baktı: 

- Maya, hAla mı uyumadın? 
- Uyumadım, Fiyor. 
- Ne yaptın?. .,.._...ftr) 

Adapazarı, 4 (Husust :Muh• 

mlzden) - Adapazarında ve Jfel' 
tJ' dckte yapılan muvaffakıyeUI bir 

kip neticesinde büyük bir esrar Jff" 

çakçısr şebekesi meydana çı1',rıl 
mıştır. Halıt Yılmaz, Osman ~· 
kara, Mehmet Çıt, ve KAzım !Jıl de 
adlarındalcl ka<;akçılaırın evıerlll 

ti'' 
yapılan aramada 30 kilo esrar!•· 
rar içmlye mahsus nargileler ve p ,-e 
şlrmek için ç,tmleklcr bulunntUf d· 
suçlula.r suç del.llerlle birlikte • 

liyeye teslim edilmişlerdir. ~ 

S o r u n u z -:::::;::::::-
5 ö y l iyeli rP 

Nakil vasıtaları 
hakkında 

l - Ankara, Konfor apsrtı~ 
4 numarada Ömer Dojru ~ 
yor: •·akil \"&"ıtalarının ıı'' 

edllcllklerl işler haricinde sı

nılmaması hakkında hiİl'ooıe 
bir kararı var mıdır': 1 

.ıc 
Cevap - Bazı yerlerde. rı 1c. 

vasıtalarının tahsis oıunduğll sııS' 
ler haricinde şahst ve rııı or 
maksaUar için kullanrlnıaltta jPI 
duğu anla.şılmış ve 3327 ~ c)t' 

kanunun hükümleri ve rnııs.:ıt" 
si dışında ıhusust idare ve ır 
dlyclere ait: nakil vasıta1arııı111 ı>'" 
tlmal edilmemesi ıuzunıunUll• tJ' 
biliye Vekfıleti tarafından bit ıı•· 
mimle vllAyetlere bildirildiği 
ber alıwnnştır. .,,A 

ili!;B!J:W:UM gşii:I 
Patatesli yer el1111S' 

köftesi ,,,o 
Yan111 kilo patatesle 1111' •f"' 

yerelmasını ayıklayıp ayrı I' 
patatesi tuzlu ve yereı~•:;.,.. 
tur.in suda ba"layınız. K•b11.-... 

nı soyduktan sonra luyJIUl _,. 
nesinden geçiriniz. lkl yeroe"' fi' 
1'ıtı er~ tereyağı \;e cıart .-J'' 
murta ile karı"tırınız. ](Afi _..,ıt 
tarda tuz ve kara biber --~ 

JOIP,.. 
yoğurunuz. Bu hamurdall uıı· 

lokma alıp lııtedlğlnlz bU~ ~ 
te köfteler yapınız. Kızgtll 

111 
~ 

yağında güzelce kıı.artıp llıal _,., 
- •ıP-at~e da)·anıklı bir tabaır.- .ııı· 

yınız. Ta\'aıla artan yağd8;:.ı1't•• 
ı•ağını:r. dört yemek kaşığı ytJ'' 
rına iki yemek kaşığı zeytlll _..,. 
iki yumurta \e llört ~eıne1' ~ 
~ı haıı un katıp karıştırınız· "ııf• 
dakika kadar da telle çırpı~ 
telerln lizerlne dökünUz ve a
orta ateııll bir fınna snrnnıtS:' -d 

• 90fP' . 
beş dakika sonra çıkanP ııfllf" 
gönderiniz. Hafif 'e ııaflf _.':,.1 ,,ıt 
kadar da leueW \o"e .,.ıe1.--



..____ s . .11 • ~ol.& 

~arp V C?ziyefi 

skova mLdafaa 
&isteminden çı
llacak dersler 

irtülm&t etere llattı; 

' 'l'oprata derla çakılılnl} haç· 

~ raylardaa mürekkep 

~rl; 
.... C..-,. ....... UZUIUI 

e -.,... eakurlan; 

' llau mllkaYemet lultta ol. 

~ llldm tepeler ilzerlae 

....... ve blrltlrlae yakın mO. 

betan me\-zUer: 

' llperler, ullra aıfınaldan, 

- llaftf top JWVlllan " 
tefi Waryalan bttr: 

................... lleunlldald 

~ biitiin lleriaJ1ti ... 
ı.cı.r uprt ıoo kllomet· 

... , .......... ,.. ...... nı 

1ıkmM elbette luılay de. 
' llunun için Almanlar Mos· 
tlraıılllla yıldırım llarbl ya· 

lardır. AlmanJarm böy'le 

ve mubanıbe muDerl. 

~-ak deji9tllfnl &&· 
ltlberUe bilyilk bir ..... 

lliUln bu stlfHUdere ratmen 
0rtma. kı9tan öace Mosko-

"-ata azrnetmlftlr. Moekova 
iki tarafın da nebdar 

lnl'Vve& yıfdıp, iki ta-
' bu ıneyclan mubarebablcle 

ıntlUılf zayiat verdlttnJ 
lıarpten sonra dofnl olarak 

~ ~ ecettz. Eskiden tanka kar· 
~er daha fazla .. ıı mubare. 
~ın Uerlılndekl sahalarda 

llu usul artık maziye ka-
• LenJncradda böyhı JdL 
Alınanlar IAfuD tarlalanJU 

n sonra taarrua geetller. 
'-ıl, tank tauldamlı möda· 
~ınm dertnılli boyuna 
~ ...... ...,.ıs slWdarla 

~ün IPBll'tı 
~ DablaJ Ftlllllerlaha 

,, DeAİiu O 
'AM I LYA 

Cehennemden dönen 
adamın hikiyesi 

(Batı 1 iacide) §0 § 
mahalledeki manifatura mağazasında satılık ikl 
okka fasulye var• yolunda bir rivayet bütün şehri 
oraya doiru ayaklandırmıya kAfidir. 

Mataıalarda bir ,eyler var, sanırsınız. Kuru ıa.. 
teriştir, Bütün stoklar tükenmiştir. Kalivrusinin 
Paris matazalarına benziyen koca, süslü maiaza. 
sında birkaç yazlık kravattan ba§ka bir şey bul· 
madım. 

7aıpız bütün halkın ayni derecede sıkıntı çek. 
titıni sanmayınız, Sıkıntı Atina, Pire, Patras eibi 
büyük ,ehirlere ve adalara mahsustur. Küçük 
yerlerde ve köylerde bulunan yiyecek durumu her 
halde Atinadan iyidir. Yani ölümden kurtarılması 
llzım eelen halkı iki buçuk milyon diye tahmin 
ediyorum. 

cıYlyecelt bultlua ma?• 
Atinada halk blriblrine: «Giln aydın, nasılsın?» 

demek gibi itiyatları kaybetmi§tir. Herkes bilir ki 
kimsenin &ünü aydın delildir, herkesin nasıl ol. 
dutu da bellidir. Bu aç insanların biribirlerine se· 
11.m verecek ve keyif aoracak halleri yoktur. Bi. 
riblrlerlne i111Jerlnl 1U sualle ifade ederleı: 

- Buıün yiyecek bir şey budun mu? 
Sell.m, nezaket, her mey bu sualin içindedir. 

Çol»an köpefl mi, av kipefi mif 
Bir dostumla bir lokantaya gittim. Bir avuç dol. 

durmıyan, hqlamadan ibaret bir pillva 120 drah· 
mi aldılar. Hatır için bir et yemeli verdiler.Bunun 
için 450 drahmi aldılar. Garip bir lezzeti vardı. Av 
köpeli mi, yoksa acaba çoban köpeli eti mi diye 
arkadaşunla münakaşa ettik, 

Atinada ıördilklerl sefalet kar§ısında Kurtuluş 
tayfasının gösterdikleri alAka insanın gözlerini ya. 
şartacak yolda idi. Süvariye müracaatla dediler ki: 

- Gemide ne kadar yiyecek varsa bu açlara 
verin, Biz iki gün peksimet ve su ile nasıl olsa ıe. 
çiniriz, 
Dönüşte fırtına yüzünden Canakkalede fazla ka· 

11flca tayfalar söyleniyorlardı: 
- Açlar bekliyor, ah, ne yazık oluyor, •• 
Denize dökülen palamatlar 
Açlar cehenneminden lstanbula çıktıiım zaman 

gazetelerde şu haberi okudum: 
«55,000 çüt palamut denize dökülmüııtür.• 
Duyduğum f!yanı tarif edemem, •• Yanıbaşımız

da milyonlarca halk açlıktan ölürken, 55,000 çüt 
palamut denize dökülsün ha! ... Buna kim sebep ol. 
mu§. Amonyak yokluğu sebep eöeteriliyor. Neden 
tedariki önceden düşilnillmemJı. Geçen ~ne bu 
memleketten ttalyaya 16,216,723 ve Bulgarista. 
na 1,933,199 kilo balık ıltmlftir. Memleketin bu 
kadar mühim btr ihracat maddesine ait ihtiyaçlar 
neden vakit ve zaınanile dilşünülmemlt? 

ııraf ' baramdırı 
Sonra her birimiz gıdayı o kadar iaraf ediyoruz 

ki, çöp tenekesine attığımız ekmek parçaları ve 
ııda kırıntıları ile Atina halkı bir ayın dört günü 
beslenebilir. 

Dünyadaki :felAkeUerin acısı henüz ruhlarımızda 
yer edememiştir. etmelidir, Aç insanları düşünerek 
gıda israfından kaçınmalıyız, stoklarımızın ve ha· 
rlce ıönderebileceiimiz gıda miktarının bu sayede 
artmasını dilşüruneyi hepimiz vazife edinmeliyiz 
«İsraf haramdır• sözil hiç bir zaman bugünkü şe. 
kilde tatbik yeri bulmamıştır. 

Biraz aklımız olsa çimenleri, çiçekleri söküp he. 
pimiz her yere patates, nohut ekerdik. isvlçredc 
yaptıkları gibi, kerkes hususi surette gıda madde· 
leri yetiştirmeyi iş edinirse geçinmemiz kolayla§ır 
Gıda maddeleri üzerine ihracat ticaretimiz artar. 
Bilmeliyiz ki, yiyecek maddelerine ait ticaret, 
yalnız kazanç işi olmaktan çıkmıştır. Parasile de 
olsa yiyecek satmak bir insanlık lşl halint'almıştır. 
Gün geçtikçe daha !azla alacaktır. Bugün sulh bile 
olsa vapur miktarları o kadar azalmıştır ki var. 
lıklt memleketler açların birdenbire imdadına ko. 
pmazlar. 

Dünya buhran ve felAketinin hepimizin ruhları· 
mızı sarsması llzımdır. İnsanlığa karşı mesuliye_ 
timiz! duydulumuzu israftan kaçmak ve üıtihsali 
arttırmak suretile göstermeliyiz. Bir de her lokma 
yemeği ağzımıza korken, bin kere şilkretmiye alış. 
malıyız, Yanıbaşımızdaki m11yonlarca açın hali gö· 
zilmUzün önündell slllnmemelidir. Şunu akılda 
tutmalıyız ki, bu açlar dostlarımızdır. Dünkü ve 
yarınki yoldaşlarımızdır. Balkanların istilAya ut. 
ramaması için tayyareye karşı süngü ile milcade. 
leye ıiri§en, kanayan, sakatlanan insanlardır.• 

Lokantadaki komşum her kim ise dilile, değil 
ruhile konuşuyordu. Dünyanın felAket ve buhran 
havası, cehenneme gidip geldikten sonra, onun 
ruhuna ve kafasına işlemiı, oralarda yer etmiiti. 

Meçhul kimsenin sözleri dikkatle okunmıya ve 
dü~nınlye deler. Dünya buhranı karşısında ha
yatımızı teıkHAtlandırmak için pek az bir şey yap. 
tık, Buhranın mAnası, lokantadaki komşumun dü. 
şündüiil tarzda; dima~ımızda ve ruhumuzda yer 
etmemiıtir, Halbuki yer etmesi mutlaka lazımdır. 
Etmezse kendimiz veya başkalarına karşı vazifele· 
rimizi yoluyla yapamayız. 

Cehennemden gelen meçhul adamın hikAyesini 
dinleyelldenberl iki gün geçti. Ancak onun gözüyle 
görebildilim cehennemin manzarası gözüm önün. 
den lfllnmlyor.Her yemde oturuşta bu manzaranın 
teslrile, lokmalarım boiazıma diziliyor, gözlerim 
yaşarıyor, Şimdi antıycırum ki cennetin kadrini bil. 
mek içhı cehennemi tanımış olmak lazım ... 

AJunet Emin YALMAN 

Tür k - Alman 
ticaret muahedesi 

Muahede tasdik edilmek üzere 
M e clise verildi 

Türk-Rumen ticaret ve tediye anlaşması 2 ay uzatıldı 
Ankara, 7 <Telefonla) -

Türkl)'le ile Almanya aruıada 
ticari mübadele ve tediyelerin 
tamimi baJdundakl muahede
name tasdik edilmek üsere 
Büyük Millet Meclisine veril. 
m1,t1r. 

Ankara, '7 (Telefonla) -
Türkiye ile Romanya arasında 

mevcut ticaret ve tediye anlaş· 
malarının her iki büluimet ta. 
rafından kararlaştırıldıtı veç-

hile iki a,. daha uzatılması llii. 
kimetlmlsce tensip edilmiş ve 

ba lnısusta bir kanun liyihası 
Büyük Millet M9CUıine veril· 

mlştlr. 

~us ihtilali yıldönümü müna
sebetile Sovyetlerin Ankara 
B. Elçiliği nde bir ziyafet verildi 

-.:pm 

Ziyafette Başvekil 
hazır 

ve bütün 
bulun du l :J r 

Vekiller 

Ankara, 7 (A.A.) - Rus Jhtila. 
linin yıldönilmü mUnasebetile bu 
akşam Sovyet, büyük elçilltinde 
bir çay ziyafeti verilmi§tir. Ziya· 
fette Baıvekil Doktor Refik Say. 
dam, Hariciye Vekili Şükrü Sara. 
coğlu ve bütün vekiller, riyaseti 
cümhur ba$Yavcrile deniz yaveri, 
kordiplomatik ve yerli, ecnebi mat 
buat mümessilleri ve davetliler 
hazır bulunmuşlardır. 

tNjGtı.tz ELÇiJJGiNDE ÇAY 
ZİYAFETi 

Ankara, 7 (.\.A.) - Inıiliz is· 
tihbarat bürosunun prk ve Ya
kınşark iılerı mildüril M. Leilh 
Asrton'un AnkJaya ıelmesi mil-
nasebetile bu aksam Inılliz Büyük 
elçilillnde yerli ve ecnebi ıaze· 
teciler için bir kabul resmi yapıl
mıştır. 

Lizbonda yem bir elçilik 
ihdas edildi 

ÇörıPilin --nutku ~ ... GöbeJ.s.. ~ ~ .. ~ Ml•lr 1'1lr8ttbdll Hariciye memurlanmız arasmda yeni tayinler 
T lloli8el'I Aıiltara, 7 ('hlefeala) - Lla.. SofYa ltonsolmlutuna merkezden 

<Batı 1 incide) // d d • k• bonda bir elçilik ihdası ile bu el· Rifat Baraz, münhal bulunan Nev • 
Mister Çörçll, ıeçea harpte ZISf n 8 ıyor ı : Alaturka ~rkıcılanmızın b~nda çilile Kopenn&ı~ orta elç\!i Sevket york bqkonsoloslutuna Tokyo bal 

kendisine harbin nasıl kanDı. (Baıtt 
1 

iaclde) = gelen M1hıir Nurettin Selçuk 12/ 11/ Fuadın tayini Vekiller Heyetince katibi Seyfullah Esin, Nevyork 
lacağını sık sık sorduklarını ve bu . 

1 
dir ki bu h b' h e! . 1941 çarşamba gtlnU akşamı saat kararlaştırılmıştır. başkonsolosluğu kançilarlıiına va-

suale sarı.h ve ikna edici btr ce· ıç n ' ar ın er 1 erı Ankara, 7 (Telefonla) - Hari-
t ihl bak d h ı bi h 21 

ıinıton bilyük elçiliii üçüncü ka-
vap vermedilini hatırlad·ıı.ını· SÖY· ar mı an usuı r arp de Saray sineması salonunda bir . V kAI t" Mili B k ~- 1 .. mahiyetindedir ve biz bu harbi k kti cıye e e ı no aı 011

•
0 osu tlbi Şadan, Marsilya baıkonsolos. 

lemiş ve sözlerine §Öyle devam et. onser verece r. Dürrü Mazharı, Bari kançlları 

~---

fiiYAll ıcMM 
Avrupada bir 
ikinci cephe 

~azan: M. H. ZAL 

B Stalln, So,·yet lhtlllllnln 

D yirmi dördUncU yılı ''esi. 
leıılle bir natuk söyleml9tlr. Nu· 

= 

nukta Sovyet rejbnlnln ııatlamlığı 
ileri sllrWllyor Te dealllyor ld: 
«Alınanlar ba rejlnıla htlkrarsaz 
oldufunu n dUfman ifcall beflar 
baflamaz lhtlW aleyhlade hareke"· 
ler kopac.ağını hesaba katmı~! r, 
fakat aldanmr,lardır.» 

B. Stalln'ln :iddiası yerldecllr. 
Bas rejlmlala muka,-emeti Jalaız 

Alruanlar lçla delil, biltiln diİlly:ı 

için hayret ,·erici bir mauara w,. 
k1l etmlttlr. 

Bu sayede muka,·emetin deum 
temin edlJml!f, fakat askeri cephı

dekJ fedakArlıldara ratmen dü, 
manın ltU9yuın • mamar ıuum. 
lannı ,,.... eıme.lala ÖDÜiie seçl· 

lememlftlr. 
B. Stalln, bu prllemeye, bir ta· 

kım l}U'tlann Sovyetlerin aleyhi . 
de olmuını sebep söstercyor. )leıo;e. 
il: cBaı sllllllarıma ,·uıfları yük· 
ııekUr, falıat Alman t•ıutı mık. 

tarca çoktur. Bwadan başka An• 
pada iklad bir cephe olmama.,., 
Almanlara fırsat vermiştir. Yakı• .. 
da böyle Udncl bir rephe , ·ücucle 
l'elecek ,.e o zaman Buyanın aley. 
hine netice , ·eren IJ&rtlar da detft
mlıt olacaktır.• 

B. Stalln'ln yirmi dördÜD('Ü yıl 

bayramı mllauôetlle Sovyet hal· 
kına verdltl bafbea mQJde böyle 
bir ikinci ceplle lnıralaeafına da. 
lrdlr. Bu yolda bir lıalıertn halkta
ki mane\1 aukavemet d11yıusu
kavvetlendlrecefllle ,... edile
mez. 

Fakat ha UdDcl ceplle 9CUa bir 
arzun- ve cllJelle ,......,. mL 
dltr, yolma Avrapada lld9cl bir 
ffPIMı lmralacatı• c1alr lqlıten 
tarafından 8oyYetlere ~ te
mlaat var mıdır f 

Soara böyle blr ceplae• Halıe 
ne zaman kurulması beklenebUlrT 

Sovyet harbi netlceeilMle lncHtıe
re, epeyce pnil} nefM abnııttır. 

Atlantlk mubarebeel fhldeUnl kay. 

betml" ba\"& blk~DID ~-· 
hemea beınen k..UmişUr. Y.al 
l}U'kta muharelte kopmuı, lnstı• 
re lelaine bir «ikinci cepbe:ıt tealrbll 
yapmıştır. 

Buna Jrar1ı, tn,Otaellllı Avrw
panın bir tarafı• ubr çıbraralr .. , ............. .,., .... ~ 
tıl herhalde afukta bellrmllJ bir llt· 
timal detlldlr. B. Stalla'la llüMt· 
tlli ikinci cepheala ola olaa ıele
cek ilkbahara alt tabmin ve lhtt· 
mailer arasında bir yeri olablllr. 

Sovyetlere göre 
mail Necdlt, Barselon konsoloslu- (Bap 1 iacWe) X 
lu kançilarlılına merkezden Meh. nin Finlandanın Amerikan ııot.uı. 

şimdi yapmıyacak olursak ilerde, lulu kançllarlıiına merkezden İs· 
miştir: MUnlr Nurettlnin ilk kış konseri L6tfl Kadriyi, Nevyork muavin 

na vereceli cevap hakkında İsveç 

büyült bir ibtimalle, çok daha 
uElimizden ıeleni yaptık ve dai· gayri müsait prtlar altında yap. olan bu konserde sanatkA.r, tamburi konsolosu Behçet Salibi, Marsilya 

ma daha iyisini yapmıya devam mak mecburiyetinde kalacağız. Kı All Efendi, Hacı Arıt Bey, Şevki kançiları Nejadı, Barselon muavin 
ettik, Hatalarımızdan ve ~lrdi- konsolosu Rifatı merkeze naklet· met Nevzat, Llzbon elçiliği ü. 
ğimiz imtihanlardan ders aldık, tamızın başlıca meseleleri eünün Bey ve Mustafa Çavu~n mtıntehap miştir. çilncil kAtiplljine Kdpenhag elçi. 
FelAketten istifade etmesini b~. hiçbir gecikme kabul etmiyen me. eserlerlle yeni besteklrlarımızın ea MilAno baskonsolosluluna Bari liii kAtlplerinden Necmettin Tun. 
dik, Biz vazifemizi yaptık ve u· seleleridir· Avrupa iki 11ktan bl· yeni eserleri ve muhtelif halk tilrkU.. konsoloau Fuat, münhal bulunan cer tayin edilmi§tir. 

zak bir istikbali delll, fakat önü- rini tercih etmek mecburiyetin. !erini okuyacaktır. ---------------------------

zimamdarlarile görilıtüjünü ıeba· 
rüz ettirmektedir, 

Londra, 7 (A.A.) - Almanlar 
Moakovaya ya?\ıkları taarruzda 
neticeyi bir an evvel, i8tibaal için 

müzde tebellür eden vaziyetleri dedir. Yapmak veya herpı merç 
içinde yıkılıp gitmek. Almanya, 

gözönünde tuttuk. Harbi dünya. İtalya ve müttefik devletlerin e. 
ya zorla kabul ettirenlerin harp linde, hAkim bir rol oynayarak, 

Acıklı bir ölüm 
Stalin bir nutuk Almanlara göre :ı:ı~r.fedaklrlıktan çekinmemek 

meydanlarında sfll.hlarım bırak· ek Sabık teftiıl hesabat heyeti aza-
tıklarını Ve merhametle bil-nk yeni Avrupa nizamını yüriltm 

3 .. i ı tek b' f t dı M ıe aından Bay Süleyman Sayının re. 
1 d 

( .... 1 melde) X§ Lozc>Yskiye ıöre, Rus cephesine 
$ Ö y e İ Alustos ayı sonuna kadar Sov. 100 Alman tümeni sevkedill":'iftir, 

yetlerin asker ve malzeme bakı- Kıl ıiddetli muharebeler Kalinin 
mından muazzam zayıatına ait ma ve MoJeisk kesimlerinde cereyan 
lömat Ue bildlrllen be§ milyonluk etmektedir. 

mail Yardımlar dilendiklertnı an- ç n ır ırsa var r. ese • +-
nin esası bu harbin ne zaman bt- fikası, sabık utanbul Merkez ko· 

cak bu sayede gördük.• 1 B mutanlarından General Emin Yaz. 
Bug

ünkü harbe temas eden tn. teceli delil, nasıl bltecel dir. u ö 
harbi kazanmakla her ıreyl kazan. ganın hemşiresi, rfi İdare mahke 

glliz Başvekili sözlerine devam e- me reisi General Ziya Yazganın 

derek "Öyle demiştir: m1.1 olacatu. v Hil · t • tld l dd ı d kayınvalidesi, doktor Sabiha ve 
«şı.mdı' bu·· tiln bunlara yeniden rrıye • ıp a ma e er en, hub batt h ti h da dev doktor Vasfiye Sayının, Bayan 

ba.,lamak mecburiyetindeyiz. Ba- u an, aya sa a n • 
v leti •-• i tim ı i ı in lA Bedriye Sayının, muallimlerden 

zan bu zarurete neden dolayı kat. m&A&n ç a n zamı ç • zım olan Uslerden istifade etmek Hüaniye Oral ve Necmiye Yazgı. 
lanmık lAznn ıeldlllnl kendi ken· kabiliyetini, miltteflk devletler ı. nın valideleri salihatı nlsvandan 
dime soruyorum. Almanların kor- ŞAZİYE S ü t IA ı çln milli bir hayat temini lmkAnı, ayın, m P e o dutu 
kunç ve şeytant mllltarlzmini ztn. her teY eln\lzde olacak. Fakat har· kalb rahatsızlığından biltün lhtl
cire vurdutumuz halde bugün o· bi kaybedecek mursak her ıeyl mamlara ratmen kurtarılamıyarafı: 
nun yeniden dirlldilini ve nazi hatıl milli varlıtımızı kaybedece 4 teırinlsanl akşamı irtihali darı. 
istibdadı şeklinde ve daha çirkin ğiz ki, bu daha vahimdir. beka eylemiıtir. Nlıı mağfiret nak 
bir vaziyette ansızın karşımıza çık Makalede neüee olarak zafer şı çarşamba gilnil Dotancılardıkl 
tıtını görüyoruz. Acı !edakArlık- istihsal edlllnclye kadar c;arpJ.f- Doktor Sabihanın hanesinden kal· 
larla dolu uzun bir savap bir ke. mak ve çalışmak lhım ıeldlli te. dırllarak motörle Eyüp camllne 
re daha karşı koymak mecburiye· barllz ettirilmektedir, nakledllmlı ve orada namazı kılı. 
tindeyiz, Bu mücadelede üzüntü- nıp aile kabrlsatnına defnedllhılş· 
ye kapılarak cesaretimizi kırma. vam Kamarasında da söyledilim tir. Merhume, mutekit, fıkaraper_ 
malyız, Eter biraz basiret ve se· ılbi sarsılmaz azmimizle düpna. ver, hayırsever, memlekete hayır· 
bat sahibi olsaydık buıün bu va. nın clnayeUeri diler büyük mil· 1ı evll.tlar yetiıtirmi§ iyi kalbli 
ziyetle karşılaşmak mecburiyetin. letlerin bizim safımızda yer al- bir ana idi, Cenabı Haktan ken. 
de asla kalmıyacaktık. Bununla malarını temin etti. Bu bil)'ük disıne rahmet ve mağfiret ve ke· 
beraber şimdi ileri ııtmiye azmet· milletlerden biri her *1n kudre. derli ailesi efradına sabırlar dile. 

<Batı 1 incl4e) -
sında bulundulu kolayca görillür. 
Almanyanın, böyle bir eayreti u
zun zaman sarfedemiyeceğine IÜP 
he yoktur.11 

Stalin, Hitler Almanyasının bir 
kaç ay zarfında, belki de bir se. 
ne içinde yıkılacağını söylemiştir. 

Sovyet hududu, 7 (A.A.) - Ma

repl Voroplof ve '.Mareıaı Budi. 
ennl, Moskova ıehrinde yapılan 

büyük miting esnasında Molotof, 
Ber ia ve diğer Sovyet ıeflerile 

beraber Stalinin yanında bulunu. 

yorlardı. 

Gece geç vakit Voroşilof tayya· 
re ile Kuybl§efe gelmiş ve orada
ki m itinge iıtirak etmiştir. Kursk 
cephesinin 200 kilometre ötesinde 
Voronek' te yapılan ayni şekilde 
bir mltinıe Marqal Timoçenlco 
riyaset etmit ve halkın alkııları 
arasında mahalli raporu okumuıı. 
tur. miş bulunuyoruz. On beı ay evvel tile harp etmekte ve çok mühim rlz. 

yapayalnız kaldılımız zaman da neticeler almaktadır. Diler bir" 
mücadeleye yine kati olarak az. büyük devlet de Atlantik'in öbilr 
metmiştlk, tarafında mücadeleye devam için 

K.ltabı düa7aa1D laer tarafuada mllyonlarcıa aatılaa... Her llsua 
çevrile•... Her millet tarahntlan oluman O zaman bMün dünyada hür· muhtaç oldulumuz her ,eyi vere

riyetin yeılne slllblı mldafli o- bilmek için bütün ıayretinl sar
larak biz kalmıştık. Fakat elimiz. fedlyor. Bu millet bu ıayretlerin 
de hemen hemen ıilih kalmamıı. neye mal olacatuu h ... ba tatma. 
tı. Vikıa Dunkerkteki ordumuzu dan çalıpnakta ve ıemllerl ile ıe
kurtarmııtık, LAkin bu ordu bil· miclleri maruz bulundutu tehlike
tiln makine ve ailAhlarından mab. yl hiç düf(lllmemektedir. B&Metti· 
rum olarak dörunü$tü. Bu anda lim memleketin vapurlan Okya· 
kendilerine ayrılmaz bir surette nusları qarak malzeme ıetiriyor 
bağlı oldutumuz imparatorluk ve bu malzemenin ıeçmeıine ml.ni 
memleketlerinin dışında kalan bil. olmak istiyen dilfmanı yere ser. 
tün memleketler mahvolduğumuzu mek ve bolmak için bize yardım 
zannetmişler ve hesabımızın IÖ- ediyor . Şimdi iyi arkadaılarla be. 
rilldülüne hükmetmişlerdi. Fakat reberlz. Yolmnuz ne kadar uzun 
hiç sarsılmadan ve her taraftan olursa olsun aebat ederek dalma 
bizi saran tehditleri istihfaf ede- llerl ıldecellz. kolay, aerl ve u· 
rek bu karanlık ve tehlikeli dev. cuz bir zafer elde edecetknlz ı.K
reyl atlattık ve tekrar kendi mu· kında hiç bir zaman teminat ver. 

Memnu Aşk 
Şaheseri 

Gilzel DOROTHY LAMOUR 
JOHN HOWARD -

AKIM T AMIROFF'un 
Sea laarikMI ve sanat düayuuua ea biJiik saleritir 

Bugün LALE sinemasında 

kayıp, eylQl ayında bu bilyük nis- Ruslar kar fırtınaları ve dondu. 
beti muhafazada devam etmiştir, rucu bir ımitık içinde bir kaç ke. 
Dinyeper dirselinde ve Desnada re mukabil. taarruza ıeçmi~ı.erdir. 
yapılan büyük imha ve tahrip har Hava prtlarına ralmen Rus 
binde Sovyetler 53 tam teşkil kay tıtyyarelerl faaliyetlerine devam 
bel'rnlşlerdlr. Bunların arasında etmekte V :? cepheye sevkP.dllen 
bütün teçhizatile 47 tümen var. Al.,,an tak"·iye kıtaları üıf:rinf' 
dır.Bundan başka ı ilA 30 eyh11 a. bombalarını yatdır.naktadırlar. 
rasında aşalıdaki teşkillet tahrip Rostof cephesindr. Alman Uerl 
edilmlıtır: ?ıareketl Rusların ıru \ vetli b. ,. mu 

kavcmcU kırtısında durmu,tur 
59 nip.ncı tümeni, 11 zırhlı tü

meni, 1 dal tümeni, 2 piyade li. 
vası, 1 tank livası, hava yoluyla 
eetirilmit 1 piyade livası ki, bil· 
tün muazzam teçhizat ve malze. 
meslle birlikte 94 kuvvetli teşkil 

ortadan kaldırılmıs demektir. Bu. 
nun haricinde bütün cephe keaim· 
!erinde müteaddit münferit askeri 
bölükler, menfi müdafaa kuvvet. 
lerine mensup taburlar ve bunlara 
mümasil diler kıtalar veya teşkil. 
ler imha edllmlf yahut dalıtılmış 
tar. 

Bolseviklerin daha eylt'H ayı zar 
fında tümeni seferi mevcuda, yani 
ıs bin klıiye lbllt edemiyecek 
halde oldukları gözönünde tutu· 
lursa, 94 kuvvetli teıkllin imha
sının Sovyetler için takriben bir 
iki milyon askerin kaybedilmit bu 
lunmuı mlnuını ihtiva ettiji an. 
laıılır. 

Türkiye güreş birin
ciliklerine başlandı 
Dün Beyollu Halkevinde on 

dört mıntakanın iftlrakile Tür· 
kiye Greko - Rgmen ıDret bl. 
rinciliklerlne ba1lanm11tır. 

Ruzvelt'le Stalin 
görüşecek 

(Bap ı incide) -
M. Roosevelt, Amerikanın bO. 

yük ihtiyacı bulunan ham madde· 
lerln Amerikaya satılması için 
Sovyet hilktlmetince icap eden ted 
birleri ahnacatını ümit etmektedir 
Amerlkaya gönderilecek ham mad 
delerin bedeli SOYYet borçlarına 

mahsup edllecektir. 
M. Roosevelt, Moskova konfe. 

ransının süratle neticelenmesi l 
çln yapılan iş blrlltinden dolayı 
gerek M. Staline gerekse Sovyet 
hük'l)metlne nlnneita,rlıtmı tfl· 
direrek mektubunu bitirmektedir. 

M, Roosevelt mektubunda M. 
Stalinln kendlslle dolrudan dolru 
ya temas etmek arzusunda bulu
nacatı ümidini de iJ.bar eylemek. 
tedlr. M. Stalin 4 sonteşrinde ce
vap vererek, Moskova konferan
sında verilen kararların sonuna 
bdar verimlendirilecell hakkın. 
da M. Roosevelt' ln vaatlerini Sov· 
yet hükumetinin minnettarlıkla 

karııladıjnıı Amerikan devlet re
isine blldlrmlı ve demlıtir ki: 

--· • kadderatımızın efendlsl old&ak, medlk ve ula vaatlerde 4e bu· 
Geceleri: Namaralı yerler nvelden kapatılmaMatltr. Tel. 43595 

a..- ua& 1 •• teaalliUt .. ıu.···-••.•• 

Halkevi relal Doktor Ekrem Tur 
bir açılıt nutku siSyleralş ve on. 
dan sonra müsabakalara ba~lan· 
mıetır. Milaabakalara buıün de ......... --. 

Sovyetler blrllti M. Roolevelttn 
teklifini memnuniyetle kabul et. 
mektedlr. cŞahsen temas• teklifi· 
ne ıelince, bunu biltiln kalbimle 

Şladl aııbk Jahuı clelllk. A· lıınmlld& ~~ 118anm. 



-·----- V A 1 A N ~~~-------------------------------------------------------------------

Maliye Vekfiletinden: 
2/8/1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına sa. 

llhiyet verilen ve hasılatı tamamen Diyarıbakır ve Ellzıt istasyon
larından Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryolunun 
inşasına tahsis edilecek olan % 7 Gelirli 1941 Demiryolu istikra. 
zının 20 senede itfası meşrut bes milyon liralık birinci 'tertibine 
ait tahvillerin satışı 7/11/941 sabahından 15111/941 akşamına ka
dar yapılacaktır. , 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira iti-
bari kıymette birlik, 25 lik, 50 liktir. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir, yani 20 
liralık birlik tahvil bedeli lı9, 500 liralık tahvil bedeli 475 ve bin 

liralık tahvil bedeli de 950 liradır. 

Bu tahviller umuml ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 

müe9seselerce, Vılayet hususi idareleri ve Belediyelerce yapılacak 

müzayede, münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazine. 
ce satıkn11 ve satılacak olan Mılll emlak bedellerinin tediyesinde 

bapbaş kabul olunacakları gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri 

tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü veral ve rüsumdan 
muaf buhmacaklardır. 

Medu"lr 1ıabviller Tiırkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümhu

rlyeü Ziraat, Türkiye İş, Em!Ak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, 
Belediyeler bankalarile Sümer ve Etibank tarafından satılacatı 

ıibi diğer bankalar vasıtasile de temin olunabilir. 9843 

Tilrkige Cümhurlgetl 

Ziraat Bankası 
tarihi: 1888. - Senna1 .. : ıoo.oeo.tee Türk 

Şube ve ajaü8 adedi: 315. 
ztraı ve ticari her ııtvi b&nka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,000 lira l.krallliye vertror. 

Ziraat Bankasında lrumbanh ve Uıbartnz tasarruf heeaplannda 
en az :SO lirası Mllunantara .ııenllde 4 defa çekilecek kur'a ile &f&tt· 

ki ~a töre iknunlye dalıtılacaktır. 

' tlet UM Hnlıık 4,118 Un 111 Met ıe 1111ı1ııa 1.111 llr9' 
' • MI • 2,Mt • 

' 
• ·- iti • .. • t,111 • - ...... . .. . ıto • ..... • 1411 • • .... . 

DiKKAT: Beeaplaraatzdaki plll'&lar bir nM 1çilllle 19 Hradan 
~ cHpiyenleN ikramiye çüe\111 talldirde "' • fUluüe 
..nıecetrttr. Kuralar ıteJtede f defa, 11 Mart. 11 ......_ 11 JD1ıe1, 

11 Birınclkb11n ela çekilecektir. ........................... ~ 

U SABAH, öGLE VE AKŞAM 
•sı ,-..,. ..... re.,.••-

........ farc91a~ 

Nafıa Müdürlüğünden : 
27.11.941 perşembe &ünü saat 15 te istanbulda Nafıa Müdür

lüğü eksiltme komisyonu odasında (14820,02) lira keşif bedelli 
Ayazaja köşkü tamiri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıı. 

tur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri aenel, hususi ve fenni 

şartnameleri, proje, kesif hulbasile buna müteferri diier evrak 
dairesinde görillecektir. 

Muvakkat teminat (1112) liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhütte (10.000) 
liralık bu işe benzer tarihi bina tamiratı işi yaptığına dair idare· 
lerinden almıs olduğu vesikalara istinaden İstanbul Villyetine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) ıün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarflarını 27.11.941 per,embe günü saat (14) e kadar Nafıa 
Müdürlüğüne vermeleri. (9598) 

Istanbul Belediyesi ilan lan 
Beykoz Ataçlama fidanlılınd aki hayvanatın yıllık ihtiyacı için 

alınacak 7500 kilo saman ve 7500 kilo kuru ot açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Samanın beher kilosu nun tahmin bedeli 8,5 kuruı, ku. 
ru otun beher kilosunun tahmin bedeli 7 ,5 kuruş ve ilk teminatı 
78 lira 75 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt mÜdürlüiü 
kaleminde görülebilir. İhale 2{. 11.941 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarlle ihale 
lünü muayyen sa~tte Daimi Encümende bulunmaları. (9739) 

BORSA 
7 TEŞBiNtSANt 19'1 

1 Sterlin 

100 Dolar 

5,22 
129,5275 

-. Peçeta 12,89 

100 İsveç kron'll 30,75 

ElliaaTe~ .. .. 
1933 Türk borcu 1 2480 
1818 İstikrazı dahili 22 00 
1933 İkramiyeli Erıani 20 55 
1934 Sıvu - Erzurum 20 43 
Anadolu Demiryolu tahvili d 75 

:NU&U'I' 
Türk altını (ltept) 2141 
Türk altın! (Hamit) 24 40 
Kalın beşibirlik 117 51 
Altın gramı 3&5 

TAKViM 
1TEŞRINISANt1Hl 

CUMARTt:St 
AY: 11 - GtiN: 31% - !tasım: 1 
RUMt: 1357 - Birinciteşrin: H 

BiCRi: 13H - ŞEVVAL: 11 
v AAtr av ALl DAJıit 

GÜNEŞ: 8,48 1,41 

ÖGLE: 11,58 7,00 

İKİNDİ: 14,40 9,42 

AKŞAM 18,58 12.00 

YATSI: 18,32 1,23 
İMSAK: 4,59 11,59 

ilahi"' ,,. N9"'17&t W 

AHMJ:T ElltN Y ALKAN 

Buıldıtı yer: VATAN MatbUaa 

BULMAC1A 

' 11---+--+--
J ., 
f 

' 1-+-+-+--

' ' , 
__ .__~ 

Seldu sata: 1 Tagaddi; Bir nota. 
2 - Fakat; Bir ~imiz. 3 - Ke.. 
ş1' kadın; Ek parça. 4 - Kıymetli 
bir taf. :S - İsim; :Moekovanın met- .

1 
!tur HıUhklmı. 6 - Yalvaran; Bir 
nida. 7 - Moakova cephesinde mU· 
itim bir mevki; Başına bir (Z) ge. 
lirae saçmuapan eöz olur. 8 - Bir 
gün; Bir meyva; Amel. 9 - Bun
dan maksat; ıcııu 10 - Madeni ip; 
Arabi8tanın bir kısmına verilen 
iııim. 11 - Gelecek zamanda; Fır· 

!atma 

Yu--.... aıJatıya: 1 - BUyUk 
deniaelmiz; Usak lfUeti. 2 - Bar. 
saklar; İktidar. 3 - Alan; Yavuz 
Sultan Selbn .-ınamnın · meşhur eş
kıyası. 4 - l1tCenln zıddı. :S - Ha· 
fit yara, Şart edatı 6 - Elekten gl'
çlrdim; Hububat tozu. T - Bir no
ta; ('Meme) nln Uç harfi; BUyUk. 
8 - Klmııeslz; Zarf edatı. 9 - Ge· 
niş: Raci. 10 - NıJltun bUyUk oğlu. 
Bir kadın imni. 11 - Israr; Geçin
me. 

DONKU BUUIACANIN RALLi 

Sel ... aataı 1 - Takıılm. Ab. 

2 - Aya; Nakkare. 8 - Barla: lr· 

sal. 4 - Elaman; Omsk. :S - Hane: 

Papa. 6 - Arlsto. 7 - lle; Tali. 

8 - Akit; At. 9 - Bal; Ararat. I 
10 - tz; Allmane. 11 - Eza; Af; 
Şu. 

Y•k&rHIM ,.atıya: 1 - Tabell; 

!bit. 2 - Ayal; İkaz. 3 - Kara 

Halil. 4 - İmaret; Az. :S - İnsanı: 

Aıl. 6 - Ma; Nesturt. 7 - Ki; Ta; 
Ama. 8 - Akropol: Raf. 9 - Bas· 

ma; An. 10 - 1tupa; Atef. 11 -

Nelka (Akl•>: lt. 

YATAN &AZEJESI 
ILM F1YA1'LARI 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Ruçalı taaarruf 

heaaplllrı 11142 

IKIAMIYi Pi.ANI 

UfiDELEB: 2 Şuiaat, 4 Ma

ya., a Atustos, 2 lkincıteşrln 
tarihlerinde yapılır 

1adet2000 liralık= ......... 
3 • 1880 • =--·-
2 • 751 • =1 ......... ' 
3 • 511 • =ıtll·- • 

1D • 211 • = .... -
... • Hl • = ..... -
11 • il • = .... ..... - ... =--.. • il • =,_. ..... 

, . 
ISTANBUL BELEDiYESi Ş E B 1 a T t Y AT B O 

Tepebllfı dram kıaıaında İstiklAi Cad. Komedi 
B~ aaat 18~0 da n Buaüıı saat H te 
Tiyatro tarihi matinesi Çocuk Oyunu a1 

B• akşam saat %1,31 da B• aqam .. ı ltıı""' 
B A M L E T KÖRDÖ~fÖ 

Bir nebı'in bK memleketı büyük 
bir tıtizlikle bu kadar güzel ikiye 
bölüfiUıü ben yalnız orada gor. 
düm. Yeşilıf"mak oradan tabii bir 
doet olarak sakin sakin akıyor, hiç 
k~ye kendinden ufak bir kor
ku. ufak bir çekinme hissi telkin 
etmtJ'C)Nu. Sular Çarşambanın iki 
kısma böldüiü evleri arasından ge_ 
çerken bir musiki ahengi taşıyan 
seaHe alçak sahili ôper, zaman za. 
mmı bu f19ritıya karşı kıyıdan ha. 
fif bir SM 8elli karışırdı. Fakat o 
kadar içli, o kadar yumuşak ge. 
liyord11 ki, eter fazla dikkat etml. 
7ecek olursanız bu natmelerin de 
sularlll çakıl taşlarını ~tişinden 
çıktılını zannederdiniz. Hatbuki 
her sabah ve akşam ırmağa bakan 
pencerenin &lürlde iki telli balla. 
nıutndan kalbtnın hicran dolu se. 
lint çıkannıya Uğraşan insan, ka
pbanın yiiit Osman diye andığr 
lenç ve cesur delikanlıdan baş. 

lası delildi. Onların sevgisi ne. 
lense, ne mutaassıp ihtiyarların, 
'De de kıskanç gençlerin düşman. 
Jılma ulramamıı. herkes tarafın
dan hot karşılanmıştı. Yiğit Qs. 

man sabah, akşam penceresinin ö. 
nüne oturuT, Hd teHi sazından kal. 
binin b{itün sitemlerini sulara dö
ker. O sular bunu ancak karsı sa
hilde sözleri yaşlı bekliyen Gülsil. 
müD kvlai1na fıaıldarlardı. Sene. 
ler hep ayni tarzda geçti. Ne etra
fın baf kaldırması, ne Gülsümün 
babasının tekdirleri, tehditleri bu 
yılların kökleştirdiği aşka tesir e
demedi. Onlar ıssız dağ yamaçla. 
rında, karanlık bahçelerde. kimse. 
siz su kenarlarında seviştiler, se
vittller. Gülsümün babası kasa
banın tanınmış zenginlerindendi. 
Annesi onu on iki yaıına kadar an. 
cak büyütebilmiş zayıf bünyesi 
zalim bir tifo salgınına karşı ko_ 
yamadan pek genç yaşta göçüp git. 
ınifti. Bab&sı önce bu ölümden 
pek fazla müteessir görilndil. Gün. 
lerce alladı, çırpındı. Fakat aradan 
iki aY ıeçmeden, kendinin bakıma 
muhtaç olduiundan ona aklı ba. 
şıiıda orta yaşlı bir eksik etek bu· 
ıuvermelerinden dostlarına bahse 
bafladı. İki ay da böyle geçti. 
Hacı Yusufun ağzı bu sefer büs
bütün değişmişti. Kendinde aşi
klr bir ıençlik hevesi ıöze çar. 
pıyor, daima aiydiği bol paçalı şal. 
var biçimli pantalonunu daralt.mı. 
ya, ıellti güzel bıraktıtı sakalını 
yavq yavaş bir kaba traı haline 
çevtrmlye baılıyordu. Böylece iki 
ay daha ıeçti. Altmıı yaşında bir 
eoculile )'&lnız kalan Hacı Yusuf, 

YEŞİLl1<MAK 

sonra uç ıün mütemadiyen yal
mur, sel, rüzgAr kasırıa halinde 
devam etti. Üçüncü gun etraf bı. 
raz sakinledi. Yağmur fasıla ver. 
di. Fakat ırmak nereden geldiği 
meçhul bir selin ku:vvetile durma
dan yilk&elJyor, önüne ıelen iman, 
hayvan eşya ne olursa alıp ıötü
rüyordu. Osman penceresinin ar. 
kasından tablatin bu şahlanan kuv. 
vetini seyrederken birdenbire kar
şı sahildeki sevgilisinin evinde bir 
hareket oldu. Bir pancur devrildi. 
Gülsüm ince ~ile bir iki defa dm. 
dat, imdab diye batırdı. Sonra bir 
el ıenç kız~ Uz çıtlıklar çıkaran 
alzını tıkadı. Kepenkleri yeniden 
kapadı. Delikanlı bütün minileri 
yenip koşmak, sevgilisinin imda. 
dına koşmak için çırpınıyordu. 

Merdiven batından aşalı baktı. Bl. 
rinci katı su basmış, ev halkı yu. 
karıya sıtınmıştı. Birdenbire ceke. 
tini fırlattı. Çizmelerini çıkardı. 
Irmağı yüzerek geçecekti. Kararı. 
nı vermistl. Pencerenin önüne ıel. 
di. Kendini bir llhzada köpüren 

AmerikBnm lstanbul konso-
1 osu bugün gidiyor 

Laleli cina 
kurbanlatl 

ölmedi 
Yazan: NecllJ MARAŞ 

Uzun 11enelerdenbert .Mnerlkanm 
İstanbul konaoloelutunda bulunan 
B. Lltimer bu akfamkl trenle 111e111-
leketlmizden ayrılıyor. 

tlkönoe Llsbondan tayyare ile A
merikaya varacak, sonra Cenubi Af
rikadakl yeni vulfeet b&fına gide.. 
cektlr. 

Bay L&Umer dtin alqa.m İstanbul 
klUbllnde blr veda daveti yapmış, 
ecnebi konso!Mlan ile 'nlrk doetıa
nndan bUı1an bu davette huır bu-
ıunmUflur. 

Bu &rad& Vali muavini Bay Rafit 
ve Bolu Belediye Reisi Bay R•t 

vardı. 

B. Lltimer Boluya gide gele, Bay 
Rqatla ııkı dost olmuftur. 

Bolu Belediye Relai, bu davette 
herkealn ıararı ile davetlileri hayran 
bırakan pek hOf Körotlu f&l'kıları 

aöylenıiftir. 

B. Ll.Umer yalnız iyi bir lconılo

loe detu nadir meziyetlere sahip 
bir lnaan sıfatile memleketimizde 
çok doet kazanmıştır. Kendil!ll de 
burumı ikbıcl bir vatan dı,ıe tanı

m .. tır. 
B. Lltimer'e yeni vMlfe1in'8 de 

bqarılar dileriz. 

bır zaman evvel çırpınarak atla. kendi ortaklarından blrlne ver
dılı karısının olilmünden tam altı ı mekte ıarar ediyor, Osınanı aklın. 
ay sonra komfUSUllun on altı ya- dan çıkarması için genç kıza yap. 
şındaki korpe kızı ile dülilnler kur madılı cefa ve zuhlm kalmıyordu. 
durtarak mutantan bit şekilde ev. Günler bu şekilde arka arkaya 
lendi. Gülsümün ıstırap dolu ha- döndü. Aylar ıeçti. Sonbahar ael. 
yatı aşatı yukarı burada baflıyor di. Osman şehre yaya bir saat o
dı. On iki yaşına kadar saf bır lan tarlasına ııtmeden evvel bai
anne kalbinin ince nüvazltleri a. lamasını alır, pencereye oturur, 
rasında büyüyen ıenç kız birden_ dalma sulara bakarak bir kaç par_ 
bire kendinden pek az farklı 11- ça çalar. Sonra çıkınını omuzuna 
marık bir Uvey ana kucatına düş. vurup tarlanın yolunu tutardı. O 
müftü. Bu düşüş ona kendine ya_ sabah yine güneşten evvel u7an. 
kın bulacatı bir insan arattırdı. mıştı. Yatatından fırlayıp pence
Sevmek ve sevilmek ihtiyacını set. renin tahta kepenlinl açtılı za. 
katten mahrum kahnca duydu. tş. man dehşetle ıeriledi. Fırtına et. 
te o zamanlar Osmanla olan qkla_ rafı biribirine katıyordu. Sabaha 
rının başlanaıcıdır. Babaaı ıenç kadar devam eden yatmar pdde. 
karısının baş döndüren sevılsine thıi arttırmış, Yetilırmatın sakin 
dalıp unuttuğu kızını evlenme me. suları itidalini kaybetmif bir ars
selelerinde haddinden fazla düşü. lan savletile etrafa saldırarak yük 
nüyormuş gibi davranıyor, onu selmiye ba1lam11lardı. O ıünden 

Parmak Çocuk piyesinin 
sulara bıraktı. 
Osmanı o akşam ıilç halle bay. tenkidine cevap 

Dört kız, dört 
erkeği kaçırdılar 

gın bir halde kurtardılar. Müte- Va&all Gaete.l Yua itleri 
madiyen cGülsüm Gülsüm" 4iye 
sayıklıyordu. Gülsüme ise, suların .Mlılllrlqtble 
yükselmesinden evvel evlerine mi Ouetenlzde lntlf&l' edeR blr tl-
safir gelip mecburen orada kalan yatro tenkidi, Şehir tiyatrosunda 
babasının ortalı Süleyman .Aja L oynanmakta olan cPannak Çocuk> 
le cebren nlklh kıyılıyordu. piyesinin bazı telif hatalarını (!) 

ileri sürmektedir: * K99hur cParlllak Çocuk» ma.sa· 
Aradan Anadoluyu dev adlna.. Jında oduncu olan tipi gtya ben bir 

larile medeniyete ulaştıran sene- atraatçl olarak •hn~e çıkarmıfım. 
ler ıeçtı. Yolumuz dallardan mis Halbuki bu tenkidi y&Zall zat eııerl 
gibi kekik kokusu esen lilnefli biru daha can kulatile dinlemiş ol
bir bahar günü Çarpmbaya dil- saydı bu tlpbı piyeete de bir oduncu 

H " d · d · · rt "ft" 1 "I • h ti d İ şünce ıözlerim gayri ihtiyari ır. ' a ıse. o çı ın ev enmeaı e nı aye en matı~ okşadığı sahildeki küçük· o~r:k takdim edllditlni ıörmilf 

1 keemek için omuzunda. t'afıdıtı NI
tayı da göremedi mi ? 

nerı ıt1rdutü ikinci hata ta: Ha. 
kanın luslannı kurtaran <Parmak 

Çocuk> Hakanıno klZI ile mualdald 

gibi niye evlendirDmemq di:pe llOl'U• 

yor. Halbuki masalı iyi bUmlf ol
saydı çocukların orada da evlenme
d lklerinl görmtlf oıacatı ctt>t, 13 ya
şında bir çocutun 10 yaşında bir 
kızla hem de bir ~al memleketin· 
de evlenemiyecetinl anl&mıf olur· 
du. Bu noktalan tavalh eder, aay-
gılarınu ıwmun. kulübeyi aradı. Tecessüsilmde al_ 0 ur U. 

Kozan (Husuat muhabirimizden>- biç bir kababaU yoktur.> diye 11rar danmam· ... -. Burada maziyi ha- Acaba oduncunun ormanda odun s. lllıolk 
Kozanda henüz ef1ne tesadüf edile- J •tmifler, Kllddeiumuml bu ısrar USe- 091o&u• --------------------------------------------...i.---
meyen kız kaçmuı hA.diıleei olm~- rlne evlenme\ert için delikanltlan tırlatan yalnız.o tahtai~zlil k~~- Dün yine şehirde ihtikar RADYO 
tur. TafsUltı fUdur: 1erbest .bırakmlf ve dört çlftln nl- be kalmıftı. Penceres n e per..-n 

kAhları için IAzun -len muamele saçlı, sönük bakışlı ıenç bir adam vak'a/arı tesbit edildi 
Kazamızın (Tetiri) köyünden Ah- •· e •• ıı i ı-..a- hare-yapılllllfbr. oturuyor. _. e ıar P ... _ 

met, Ha.san, Ali ve Mehmet adla- ketler yaparak elindeki batlama. 
DUn yine .f8bl'in muhtelif yerle· 

rinde tbttkAr va.kalan teılblt edilmiş 
ve 8UOlular laaklunda kanuni 111ua
mele yapılmıfbr. Yakalanu muhte
kirler f111llardır: 

rıncla dört genç ayni köyden Ane. Kozan Belediye meclisi sını çahyor, söylüyor, zaman za
Emine, Fatma ve Huro adlarında Kozan (Husu.tl muhabirimizden)- man etrafı çınlatan ttz kahkaha. 
dört kızla &evlfmekte ve fakat iktı- Belediye mecliai ~t lçUma. lar atıyordu. Titriyordum. Kaderin 
sadl durumlarının bozuklulu yflztln. larına cumartesi açUnU baflanıı, ve zulmüne utrıyan bu fellketzede 
den kurmak istedikleri yuvaları ma- ruznamesindeki aıMelelerl liırlıJme- ıenç tçln alhyordwn. Orad*n bir Balıkpuannda kuap Şanel kara· 
aleaef kuramamakta iken bir kaç te bqlamlfUI'. Birinci reıa ve an evvel uzaklqmak, ylllt Olma.. man etini 70 kW'Uf& aabnuptır. 
gün evvel dört delikanlı kızlarla ko- ikinci reiallk ve kltlpler MÇbbi ya· nın yaralı kalbinden dökülen ince Tllnelde Kotola % 30 k&rla gra.. 
nuşuyorlar ve karar veriyorlar. qte pıımı. ve ittifakla neticelenmiftir. nalmeleri artık duymamak i~ moton aabı;tır. 
bu karar neticesi dört çiftin bepıi Bu arada reil ~ dürlnıUnUn kottum Jsoitum, J'alııat sesler fer. )ılaJımulP9fada wıtlfaturacı Mi· 
dUn sevdiklerile kaçıyorlar. meal raporu talultlie ,,. ittitalcla yatları, benl mütemadiyen takip lcaU t8IAd& lbtuclr ıap1m9tır. 
Kız ebeveynleri zabıta ve edllyeye kabul edllmlfUr . ...,._~ moUllafll etttter. a.ıataaany A......,. p&1&Jında 

müracaat etmlflene de kıaiar ver. ualıfına Dzun O'ıltılirfr. llinfiı Kurt- O......-. 1111 8NJ Jale Acıman aten tılU)'9n mtıfterl-
diklert ifadede cYuva kurmak için otlu ittifakla NCi'•lt Ye t teıpinl- 1111" ,U 8"tla el aJ.tı ı.rıne oldutu halde yok demiftir, 
tliZler. delikanlıları kaçırdık, blrbi- aani gtlnU toplanmak tızere meclla K9'kl MVmn olaydım sultanbamamuıd& Bavetea beyaa. 
rimiZle ev1eneceaıa. DeMka.niılana utaımlfbl'. EUa il•,._... bllb. ."amtllı kaputlteli ykJw'fta', 

BUGti.NKÖ PltOGMll 

7,30 Prop'am U,00 ~a 
7,33 Ktıaık ıe.a Klllk 
7,415 Ajana 18,30 Saat.,,.. 
8,45 Jııltıalk ; 19,415 8erbe8t 10 

1.8,30 Proıraıtl dakika 
13,33 Jıltlslk 19,M Müzik 
13,45 Ajans 20,15 Radyo su. 
14,00 Ktlslk 9(),45 KUzik 
H,30 Ankara at 21,00 Ziraat tak. 

y&rlflan 21,10 MUısik 
14,40-16,ıG KUaik Zl,45 KoDUflU 
18.00 Prop-am ,00 ~Oııiılk 
18.03 MUSik 22,30 Saat ayarı 
11,25 MQstk 22,45 Mtlzik 

18,48 Jlblk 28,08 -KtPINf 


