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l! Yda diyor kı: 

11 •Uz\'c,t tnlıhab:.ıtt ~y knznnm:ık 
trı.Jıı. rrıcr kanın h:ırbc suruıdcnrr.r • 

~ln! olacıı.k bUtlln tedblrlcrı a.a • 
'1-a1 \'aade:mıııtı Jntlhap edılcı ,,te. 
\~ ' garp yarım kilıesının m hh 
~etıerı tara!ınJan tehdit edllJ o • 

,, •Urerck mJcadcleyc glr!şmıı:. s ı 
'ııtıı 111Yası ve iktisadi bnhnnclerı c • 
tı11ıı l\..rrıcrlkn cumhurıyeUerlnln işle 
''>. cı~ ltanşmağa bnşlamıştrr. 
' 11l'ıanıarrn tııurruz ına u~rnJ 
l)llızı Cdıtcn "Çor" mu!lrlbl hl'ı.d!s sini 

latınnk ıçın 14 llkleşrinde A m! • 
)l -llrk tarafından kongre ·e >'np.ııın 
,rıat sa.·lhtir. Filvaki tnhlılkat 
·?lde, (Çor) muhribinin, lngillZ 

~"~Herin • ı aldığı ııarct Uzerlne 
ııı'f ll C11>nlza'ul:ırınm takibine baıı • 
lıı Oldu~ ve bu gemilerin nerede 

\ :dllkı rını 05renınek ıcın muhrl • 

1 e l n tlU: deniz ve hava b!rllkıcrı. 
kl'l!tıer verdiği an'nşılmı[ltır. Bir 
::; ı'eno.zaıtısı <Çor> tar f• ' n 
lı ~\ık saat t.nldp edlldiltten sonra 
,~b!.n t.:.ıarruzuno. ut"Tryacağını an. 

ijÇUNCO yılma basan 
ve dünyanın ai'~mı üs

t ü ne getirmekte olan harp 

bizi daha kuvvetli, daha 

tertipli ve tedbirli olmağa 
zor1amaktaclır. En çetin va. 

ziyctJe r karşısında bile bu. 

gün e kadar olduğu gihi sağ. 
lam v e sarsılmaz durabil
meğe d e vam ede bilmek için 

d a ha kuvvetli olmak hazır. 
hğmdayız. Siz bu hazırlık. 
ları fire v e zekatımzla, Ha-

l 
va Kurumuna yardım ede.

1 
rek kolaylaştırabilirsiniz. 

lıyacnl<trr. 

Ma ::ar - Bulgar 
rrünasebat• 

Sağls mlaşıyor 
--0---

Ya~nrda 

Macar 
Başvekıli 

Sol vaya 
aelecek 

S1Jfya, 19 (A.A. ) 
~.yo.st Bulgar ınahafill, F ilofun 

ı :uapeştc seyahatine bUytik bir eh1!m 
mlyct atfetmekte ve bu seyahatin yal 
nız Bulgar mnarlf nazırının Macar 
maarif nazı rını ziyaret etmesinden ı. 

baret olmakla kalmıyarnk, aynı za • 
r nn1a Bulgnr Bıı.ş ... cldlinln Macar bil§ 
vekilini ziyaret! demek olduğunu be • 
yan etrr.ektedirler. Gazeteler, iki b* 
vekilin UçlU misak mllnıısebetlle, Bul. 
garlstanln Macnr!stnnı nltlkadar eden 
meseleleri görUşmUıı olduklarını v<ı bu 
misak mUnıısebcllle Bulgaristan ile 
Macarlstanın iki mUtlefilt haline gel • 
mlş olduklarını yazmaktadırlar. 1yt 
malflmat almakta olan mahafi!de öğ . 

re:ıllcllğine göre, Macar başvekili ya -
ıtında Sofyo.yn gelerek Bulgar Başve. 
\· •nın ziyaretin i iade edecektir. ~u k, ıneşru mUdııfo.e haHnde bu. 'U ~u için Amcrlltan gemisine lk 

l~ıa lttnı§tır. Bu torpilleme Hn.dlrl'. 
, ,.

1 
lldanın 175 mil cenubu tntb l". 
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1 
lrıanyanın 22 mart 19H tar.I ı. 

~~bal'<!n ı .. Umıkalllt için t ı.ı 1 • 

'"' ııu llö.n ettiği bir mıntak d 
~elrniştir. (Çor) denlz.ıı·· 

ı Okuyup geçerken: 

'~ lC"§ebbUs ed rck S su t • 
'ı ~,'tsa da, Alman geİnls! lle tema. 

1 Ybetrnı1 \'e iki saat sUrcn tılr 
~Ye faaliyetinden sonra. başka uır 
\ı..:'fl ~ enıuııtısr kasdcn t.:ınrruz eı:..ı 'tttr ı 

hı~ıı . 
'' A.nıcr!kanm atô.kadar d :ılz 

ları tn rnfınd:ın yapılan bu 1 

- - ,_,_ 

li amıetln kasara 
nerededir? 

VA-NO, •'Ne demeli?" aUtunun 
do. yazıyor: 

··Hamlet piyesi, pek ldll.slk, hattı\ 
ıı-cıl: da eskimi~ bir Uslülıı. lUrk. 
<,~ye yeniden çevrildi." l nsan, bunun 
vkıumıdan: •'Böyle bir Uslüpıa Hlr'< 

lus meydanında yapılacak olo.n tezn. 
hUrat radyo ile ne§I'olunacaktır. Mem.. 
leketln her tarafından gelen haberlere 
göre, cumhuriyet bayramının bu eene 
çok muhteşem olarak kuUanmaın için 
icap eden hazrrlıklann hepsi tamam· 
lanmı~trr. 

İSTANBULDA llAZmLIK 
Cumhuriyet bayramına hazırıık 01-

nıak Uzere §<'birde birçok taklar ku
rulmağa ba.§lamış, umumt ve hususi 

binalarla tıc~rc'!iıtb-~~~·~~~: 
yuta elektrik tenvıra ı için h&zırltlc.'"+t~~~-
Ja rda bulunmuııtur. 

Elektrik ıdaresi, bu :Cazlıı. tenvira t 
dolayısilc bayram gecelerinde §ehrln 
tenviratının lnkıtaa uğ'ro.maması için 
nerelerde fazla tenvirat yapıııyorsa 

blldirllmesinl belediyeden ısteml§tir . 

Alman 
tebliii 

Führ<'rln umwni karurgi\hr, 19 
(A.A. 

Alman orduları bf§kumandanlığı • 
nın tebliği: 

Azak deniz! ile Donetz arasında 

dUıımanın takibine muva!fakıyctle de. 
vam edilmektedir. HUcum mUfrezclc
ri sokak muhnrebeıer!ndo ve evden 
eve yapılan muhare~lerden sonra 
Taganrog §ehrlnl l§gal etml§lerdlr. 
Hususi tebliğde de bll,plrlldlğl \'eçhl
le Brlanak ve Viaznıa muharebeleri 
sona ermiştir. 

Mareşal Von Boclt'un yUl<sek ku • 
mandası altındaki kıtalar, Marcaaı 
Kos2elring kumandasındaki hava kuv 
vetleri ile sıkı bir Iııbh'ljğl yaparak 
Mareşal Timoçenkonun Sovyet ordu • 
ıarı grupunu imha etmlılerdlr, SeklZ 
ordudan ibaret olan bu grup 67 avcı 
tUmeninden, ~3 sUvarı tümeninden, 7 
zırhlı tumenden ve 6 zırhlı t ugaydan 
mUrekkcpt!. 

Rarp sahasının temizlenmesi esas 
lllbarll:: bitmiştir. DUn alqamld hu.. 

.-nevamı 2 ncl sayfllda 

Şark oopheslndo A lmanla nn lğtlnam 

ettiği Rus toplanndan bir seri 

so,,.vet 
tebligi 

Moskova, 19 ( A.A.J 
Gece yarısı neşredilen Sovyet 

tebliği: 
18 te.şrinievvel ı:ctinü bütUn 

cephede anudane muharebeler 
devam etmiştir. Muharebeler bli. 
hassa garp istikamet inde şid
detli olmuştur. Burada kıtalan. 
mız fa.şist ve Alman kuvvetleri. 
nin taarruzlarını bir kaç kere 
g-eri püskürtmüşlerdir. 

17 teşrinievvelde birkaç Al · 
man tayyaresi düşürülm~tür. 
27 Sovyet tayyaresi kayıptır. 

18 teşrinievvelde Moskova ci· 
varında 16 Alman tayyaresi dü. 
şürülmüştür. . ~. 

i\Iosko,ıı, 1'I ( :\ .A.) 
~·ı sabah neşredilen Sovyet t eb. 

I'.:;.: 

Kıtaıarımız geceleyin bUtUn cephe 
boyunca, ve bllhas.<ıa cephenin mer. 
kez bölgesinde şiddeti" muharebe e t. 
mişlerdlr. 

----------------------------------

Şükrü yaşın ' ın 
ayf:ıılD çcy•· çevrilen bir eser sahneye nıu•.l • 

konur?" diye bir sual beklerku. e aze 
''HU satırlarııı muharriri, Uatat Hıı. c • n s l 
lic.lc Edlb'le nıılstıı.m 13. Vnhld'i:ı l• ' . 1 

-
ita•van ~~~t:~~~~~::~~~n~ım:;y~~~k~~~= 1 ,. htı·ramla kaldırıldı 

,..,, t e b 1 i ğ i :~:.~~;:~·~~:.::~;~ :ı~::· ·;::: 1"ln '"'''"" '"""'1: blldi,dlği • m1'deki bUliln "'"""il", vıı•yel ve 
~~· ){) (A.A.) _ !tfüyau ' ·nıf! •lt s:ıyn:.:ık .:ıttırşlr.aslık tıı"·.ı. .r. z J<:sklşeh!r valisi ŞUkrU Yasının Parti erkö.nı, merhumun dostları ha. 
~l Unıumi knrargahın:n C04 ı., .,ı s:ıv:.l§ın:ı !:Mı;cr ııtıp?am"' ~.. 1.~zeal bu s..ıbah hastaneden nıınn. z.ır bulunuyorlardı. 

L. ~a ~ tebliği. ma:: mı? ra .!' T~cr.iklyc ca:nl!.ne g"tlrllml<ı, Gönderden bir çok çelenk ara.sın.. 
~ ~ 1i Ve şarki .Afrika ka:-:ı. <et-· HAT.ll~t etr Cı::.d:ı kopım gürnnU • o~ı ı namazını mUteaklp merıuıımle da Dahiliye Vekili Faik öztrak'ın 
~~ de flert mül:-c~leriD:ılzın r Dn ~~ı bu olaydı, tıyatromuz.. ka.. aır:·arak Aırl mezarlığa gömUl • gonderdiği bUyUk bir çelenk nazarı 
tn~.Y~ta faaliyctreri g6JÜ1• o.ıır. m11.:ılcııef çok ger!de bulun .. n ' ırov:ı r. aikko.tl celbediyordu. Blr askım kıta 

<:~dt • ı dllı ıL~ tx-llci de hlm:.ctımlz dolr ııJ. 1 Mer, sirr.de Vali LOt!l Kırdar, Or. bir inzibat ve bir polis mUfrcn!al 
~u~o ~chri. dtin öğleden son· 1 ı~ buiunurdu. 1 ı:encral 1',alırett!n Altay, ört! İdare cenazeyi takip etmiıı, b:ındo ınur.lka 

llr,tJ: biTkaç tayynrcsiniıl' ' v hka~ ,atıslyctlcrl bir taraf• bı 1 i<umancanı Ali Rıza Artunkol, lstan j matcm h:ı.vaları c;almı~~:r . 
.....,: Do::,·arıu 2 nd SBJitiil:ı. 1 1 ıt rtltm:.k tartlle... • «· 1 •· Kumando.nı lahak Avni, ııehr- ı 
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Moskova radyosu 

Kı~tanso~veBa~uml Ahaliye sokak 
kuyularına dayanacağı muharebelerı· 

muhakkak görülen 
Almanlara 

İngilizler tekniği~latıyor 
ıran Sokaklarda barikadlar, 

balkonlarda endaht 

is\inatgahJarı kv.ruldu 
huaudu, .... _..l~Vlt-.. ~-, <A.A.> 

k Bu sa.bah Moakova radyosu splkeri-
Q T Şı nin "dUşmanMoskova kapılarında.dır" 

suretlndevennlş olduğu haber Ml:iskova 

k O 9 a C ak a.hall.s1n1 dclı§et içinde bırakml§ur. Fa 
kat, Pravda gazetesinin Vlazm:ı. isU. 
kametinde ba,şııca mevzileri tutan Sov 

Vi§i, 19 ( A.A.) yet cUzUtamlarının mukabll taarruz. 
Londradan alınan haber _ ıara geçmJ§ olduklarmı haber vermesi 

}ere göre, harbiye nezare\:İ Uzerinc yeniden ümitler tazelenml§tlr. 
müıteıarı Croft, dün beya • Stallnin organı şöyle yazmaktadır: 

"Vaziyet ciddt olmakta devam et • 
natta bulunarak Almanların mekle beraber, mukavemctimlzln mu. 
önümüzdeki ilkbaharda Ba- va!fak olacağına itimadımız artmak • 
tum ve Baku kuyularına da • tadır." 
yanmaları hemen hemen mu DUn bir tngıuz ajansı Sovyetlcrln 
hakkak olduğunu ve lran hu. Knleninl tstırd:ıt ctmiıı olduktan ha • 

berini vermişti. Bu haber U!eyyUt et. 
dutları lngiltere için hayati memlştlr. 
bir ehemmiyet kazandığını, Yalnız Pravda, bu §ehre •·· •-ır llcr. 
çünkü evv..?la Bakunun mü • temi§ olo.n 30 Alman tankınm tahrip 

dafaasma yarayacağı, bir de edilmiş olduğunu haber vermekk?dir. 
Mısır ile Hindistan arasında Bu gazete, taarruzun bqlo.ngıcmdan 

beri, Alm _, - tarafmdan ~enber SçI. 
irtibat vazifesini göreceğini ne r· ·~ oıan cuz ı•nmıann, kızılla.. 
söylemiştir. ..-nevamı 2 ncl sayfada 

BualinkD maçlarda 
Galatasaray ve F e· 
nerbalıçe mağliip 
Lik maçlarına b ugün de j Şeref atadında yapılan 

devam edilmiştir. ı Galatasaray • Beıiktaı ına. 
Fener bahç e stadında ya. çı da Beıiktaşın 3-2 g alebe. 

pılan Fenerbahç e • Jstan. sile ne'dceelnmiştir. 
bulspor maçı b i r sürprizle 

neticelenmiş, lstanbulspor 

F enerbahçeyi 1-0 mağlup 
etmiftir. 

BAL TIK DENiZiNDE 

INGILIZ FiLOSUNUN 

MUVAFFAKIYETI 

\ lıt l , 10 (A .A.) 
1ngtllz radyosu, lngU!.z filosunun 

Baltık denizinde Almanlara kııt§ı bU 
yUk bir muvaffakıyet kazanını§ ol • 
duklarmı h ber vermektedir. Blr At. 
m:ın OkruvazörU batmış, bir tanesi 
de hasara uğramışur. Bundan başka 
ı ı torpıto muhribi batınlmıştır. 

.• _, ' ..... 

ingiliz ·ve 
Sovyet 
kıtal _.rı 

Tahranı 
tahliveye 
başladı 
_... Yv.ısı 2 nei •yiada 



13it, ifei HOAla: 
italyan- e61fği Alman tebliği 

~ Baştarafı 1 ncl ıı.yiad:ı 
eust tebliğde zikredilen rıı.kamlar, n. 
rad~ın geçen zaman zarfındıı artm 

Karadenizde ! ~ 
Sovvet ilosli 

iHTiKAR iÇiN AFiŞLER 
Bn~tnrafı l ncj sayfada 

hücumuna maruz kabnıştu-,. Bu 
tayyareler birkaç bomba atmışlar
dır. 

Bu bombalann bir kısmı denize 
bir kısmı da plaja dUşmüştür. Nu 
fusca telefat olmadığı gibi hasarat 
ta :,oktur. 

BerJin rad90-
su biidıri1Jor 

-<>---

Türkiye ile Avrupa 
\'C 6S7.9i8 esl.r, 12U ttınlt V() 5S9G to. I s 'v t o o JdD 
pa baliğ' olmll§tur .• fııazuun mlkta... l as 1J 
da ganimet elimize gcçm!ş veyn tn~ 

rlp er!llml~tlr. DUşmıı.nın .yeniden ver. 1 K 1r1 m' n 
dlği zayiat pek mUhlmdır. Halkı: lhtll<Arda.n korumak ve mııhteklrlerc karııı uyıuııh: tutmalt, 

için duvarlara bliyilk afl5ler astlrnafiına karar \'r.rlldl. GeçcnlcrJc de 
bu hususta diğer blr tedbir dııJıa alrnmı~. son;uncuıuk kıı.r~ısında ımınn 
\Utand:ı.§m dorlul fiyat mUrakııbo komisyonuna mUrnoontı tnvslyc 
edilmiş, bu iş, böylelllde ktrtasl mıınıneleJerdcn ktırtartJm"tı. 

171lkteşr;n günü avcı tayyare • 
lerimiz ta.rnfından giri~ilen hır ha
va muharebesinde bir Hurricane 
tayyaresi dlisürii.lmilılUir. Bir ta· 
kım hava teŞekküllerimi2 diln gece 
Malto. adalarını bomlxırdımnn et· 
mi!}lerdir. 

arasındaki demir
yo,u ınünakalat; 

Bu hareka.ta .:ltareıs :ıl \·on Klugeır mu·· dafao"'"' Si ,,~ 
Orgeneral Baron von Velchs'ln ve c;.. 

Hıillt unutlmndır. Bunu keındimb.dcn de kıyas cıdebıllrlz. Sinirlenir 
söylenir; fnknt neticede Fcsübbauallnh der geçeriz. Bizi dnlnm uyanık 
tutmnk ise, ne gnzctclcrln neşriyatı, ne de ltonfemn 1 rlo mUmkUıı.
dUr. Bir hayır s:ı.blbl çıkıp her gün ve her bııh vfl'zda bulunıı.c:\li o. 
lurs:ı. belld... Bu ıutmrla dm"Dr afl!'llertnln, dikl atımızı her d:1klku 
göz.lerlmlulen yakalıyanık lhtıkinı kanJı bld U) Cllık tutması bu50sun
da dUşUnnlcn bu tedbirin faydalı otacn.ğı kana~tlndeylz? Biran cvnl 
tatblktnı bekliyoruz. EN SON J>AKlKA 

Bütün tayyureler;miz hareket 
Uslerıne dQnmUşlerdir. 

Almanlar oskova 
kapllarmda 

Katinin ve Molotof Vılki diyor ki: 
Baştnrnfı 1 ncl ayfııda 

r::ı külli lmvvctıcrlne iltihak etmek 
için son derece gayret ııar!etmekte, 

dU§mana az!m zayiat verdirmekte ve 
onu bir çol< mukavemet merkcZJerini 
teslime tcbtı.r etmek için azim kuvvet. 
.er ayırmağn lcb:ır etmekte oldukla • 
rını DAvc etmektedir. 

Moskovadan 
QljTlldz 

Stokholm, 10 (A.A..) - (Ofl:) 
Sovyet Devlet reisi Kallnln ne Ha. 

rlclyc komiseri Molotof Moskovadan 
tayyare ne barekct etmişlerdir. 

~-

Tokyoda pasit 
müdafaa haztrlığı 

başladı 
Tokyo, 10 (A.A.) 
Dlln ba.şbynn pnsir müdnfaa ta. 

limleri 25 i)kte5rlne lmdar glttik!}c 
geni5liyerek devnm edecektir. Işık 
la.r tnmamlylo kararhlnt'ıık ve ha. 
kiki bombıılnrla borrln•rtl r. "llh .. 
ynpıJar" ldır. 

Yoğurt yüzünden mi 
öldü? 

Ea•lhta oturan 70 yıışmda SUley 
mnn admda birisi, itfaiye cadde • 
indeki bir yoğurtçuda yoğurt yer

ken fenal~mrş, Cerrnhpnşa hasta. 
neslnıie de ölmUştur. 

Vakayn mUddeiumumUtk et koy. 
01uş, ct-ıset morga kald·nlmışlır. 

Otomobille tramvay 
çarpı§ması 

Şoför Mehmet ldarealndeki 1646 nu· 
mıırnlı otomobille dCln lstlkl~ cadde. 
sinden geçerken, vatmıı.n Hasanm 
sUrdClğCl l{urtuluış • Emln6nU tııımva. 
yUc çarpı§mı§tır. Çarpıgma glddcUi 
olmu§, otomobil hasara uğramışsa da 
insanca bir zay!nt oımamıııtır. 

Bir sandal devrildi 
Şlrkctihayrlyenln diln Bc§lkta§ is · 

keleslnc yanaşan 71 numaralı vapuru. 
nun tornistan yaparken kabarttığı su. 
lar ytızUnden Recebin 4127 numaralı 
eı;ya yUk!U sandalı batml§tır. 

Recep bir miktar su yuttuktan son. 
rn kurtanlmı~. tedavi altına alınmış· 
ur. 

- -----o -
Yen arkeouo~ 

m~marjar 
Ankara, 18 (A.A.) - Haber 

aldı~ ~öre Arkeoloğ mima
ra olan ihtiyacı karsılarnak üze
re bu ders yılından itibaren, gü. 
zel sanatlar akademisi yüksek 
mimarlık şubesi iiçüncü sınıf ta. 
lebeleri arasından seçilecek dört 
gençten ikisi, maarif vekilliği di
ğer ikisi de Türk tarih kurumu 
namına ~.rkeoloğ mimar olarak 
yetiştinleccktir. Bu J!ençler a.y• 
nı zamanda, lstanbt.tl üniversite. 
si edebiyat fakültesi arkeoloji 
derslerine de devam edecekler. 
dir. 

Tahsillerinin devamı müdde
tince kendilerine burs verilecek 
olan bu dört talebe. merun ol· 
duktan sonra meslekleri dahilin
de verilecek vazüelerde çalışa. 
caklardır. 

Bir fırsat 

Amerika artık 
bitarafhğf 

bırakmahdır 1 
l..ondra, 10 (A.A.) B.B.C.: 
Amerika Cumhuriyet partisi rei 

si Vllki birkaç saat evvel Nevyork 
da Amerikan mille tine hltaben bir 
ı;:utuk söylemiştir. VJlki nutkunda 
demiı;tir ki: "Mihvercilcr dtinyaye 
bakim olmak için tehlikeli bir ril· 
ya ile birbirlcr:ne bağırdılar. Ame. 
ri.ka bu arzuya kar§ı harp edenle 
re gittikçe artan yardımda bulun. 
malıdır. Fnknt Amerika halkı nnls 
malrd:r ki artık sulh vaziyetinde 
kalamaz. Bunun iç!n bitaraflığı bı· 
rakmnlıdır." 

Aynndan Golle de Amerika ha. 
va kuvvetler"nin fiilen harekete 
"'e"ıııeslni istemiştir. 1 

Amerika halkının umumi hisiya. 
t r Vaşington Post gazetesinde çı. 
kan bir makalede ünde ediliyor 
Makalenin hulA:ıı.sı §udur: "Ame· 
rikıı artık A vnıpa harbine seyırc1 

olamaz. Fırtınaya doğru yol alma. 
lıyrz. Buna karşı sildhl:ınmak fırtı 
naya Remsiye ile mukabele ctmeğe 
benzer. Daha şiddetli tedbirler a1· 
malı, bitarn.flık bağım çözmeliyiz 
Japonya belki haltı r 1 ""'ayiş ynpı· 
yor. Fa.kat şlmdt ıılı ,ılt en c su. 
rane tedbirler, en emniyetli tedbir 
!er olacaktır. 

Napolide :orpil 
fabrikası 

bon1balandı 
l\&hire, 19 (A.A.) 
Ortaşark İngiliz hava kuvvetle. 

ri umumi karnrr;il.hının tcbl:ğ·nde 
İngiliz bombnrdunan tayyarelerinin 
perşembe akfjnmı Nnpollde bazı 
hedeflere muvaffakıyetle taarruz 
ettikleri kayded:lmcktcdir. Bü:ı.ük 
çapta bombalar tersanrdc torpil 
fabrika.s:na alt b:ızı binalara, dok· 
lara, demlryollarma ve lokomotif 
garajlarına isabet etmiştir. 

Cuma günü İngiliz bombardnnan 
tayyııreleri Sirakusa hava üssüne 
taarruz etmişlerdir. Düşmanın bir 
av tayyaresi ağır has1ra uğra.mı~ 
ve Us.~ilnc dönmemiştir. 

Şimali Afrlknyu yapılan a..'tınlar 
esnruımda birkaç dUşmnn tayyare.. 
ırl tahrip edilmiş veya ha.sara uğ • 
ratılmL~tır. Ezzan1a hava meydanı 
na d:ı taarruz edilrni[1tir. C-42 ti· 
p1nde bir tayyare dilşlirUlmil6. bir 
kııç tayyare hasara uğratılmışt•r. 
Bir kışlaya aid binalarda infilfı.k. 
tar vukubulmuştur. 

Hnbeşistandn İngiliz bombardı 
rnn.n tayyareleri cuma gUnU Am 

SovyeUcr, bugUn payitahtın cenubu 
p.rktslndekl harekrıt hakkmd:ı ctrat • 
lI malOmat vermişlerdir. Maamatlb, 
bu mmtakada. mUhlm Sovyct mlUreze 
lerlnln Timoçenko ordusuna iltihak 
etmiş oldukları rivayet edilmektedir. 

Moskovada btltUn mukavemet ted .. 
birleri alınmı§lır. Amele taburıarı a. 
teş hattına gitmekte, halk lse istih • 
kAmlo.rm noksanlarını ikmale çall§ • 
maktııdır. !sUhkM\ kuvvetleri kuman 
dam general, Moııkovıı. radyosunda, 
soktı.k muharebeleri için yııpılacak 
tahktmat prensiplerini iı:a.h ve lejjrih 
etml§tir. Sokaklarda barlkaUar bal • 
ikonlarda c n d a h t lsUnatga.h
ıarı vUcude getirilmiştir. Radyo, Ode. 
sanın strateji bakımından tahliye edll 
mlş oldUğunu ve Odesa garnizonunun 
ba,ka cephede h'"Ullanılması lüzumuna 
binaen, bu tnhllyenln zaruri olduğunu 
söylem~Ur. Odesa garnizonu, iki ay 
'llUddetıe ıs Rumen fırkasını tutmua 
ve bunlara mııktul ve mecruh olnrak 
50.000 kl§l zııy!at verdlrmlatir. Don 
nehri Uzcrlndc bulunan Rostov §ehrl • 
ı:ıtn müdafaaya hazır old~unu Craı.. 
na Zvezdıı gazetesl yazıy<>r. 

Moskova rıı.dyO&U, muharrir AJeksts 
Tolstoyun bir mUsaha~lnl neısrct • 
ro4tlr. Muharrir, bu muııahtı.bcslnde, 
amele sınırı d~mana kıı.rft koymağa 
h:ızrrlanırken, hnllun hıtlhk&.mlard.a 
ne suretle ça• kta. oldultlnnnı tas.. 
vlr etmektedir. Donet.ı: bölgesi de toh 
tıkeye maruzdur. Fakat bu kcslmdtt. 
ttl vaziyet hakkmda et.raflı malQmat 
mevcut olmadı~t ı;lbl, Harkof bakkm. 
da. da malQma.t yoktur. Maamııfih bu 
so:1 noktada pek ziya.de hava. faaliyeti 
görUlmekte olduğu söylenmektedir. 
Lenlngrndna çok şlddctll blr soğuk 
bUkUm ısUrll'ektedlr. Kar, yeri tama. 
mile örtm!lştUr. Sovyetıerln radyosu
na bakılırsa, Sovyctlcr, cl!lşmana bir 
karış bile toprak vermemişlerdir. 

Hulrı.sıı, tehlikenin vehamcUni an • 
lamış olan Ruslar, Moskovayı kurtar,. 
mak ve hiç oımıızsa kt;Jın düşman ta.. 
rntından kullanılmıyacnk blr ha.le ge • 
ttrmek Umldlndedirlcr. Almıınlnrm taz 
yıkı karşıauıda, SovyeUcr, Rusyanın 

insan ve !ptldal maddelerce tUkenmez: 
olan ihtiyat kuvvetlerinin bir mucize 
yarııtncağma lruuımıı.ktıı berdevam -
dırlar. Bu mucize tikrl, halkın mane. 
viyııtmı muhafaza etmek lçln Sovyet 
propagıınd:ısının müracaat ct.mckte 
olduttu bir tarcdir. Blrknç gUnden be. 
ri, mUtdlltlerln yardımından bahse • 
dllmcmesl dlkknte şayan görUlmektc
dir. 

Şark cephesinde 
n ı 

a ardH 
bergcrogl:=.nın cenubundakt dUş. Londrn 19 (A.A.J - (B.n.O.) 
man mevzilerine müessir bir taar. BugUn Alman • Rus harb·nın 18 ln. 
nızdn bulwunuşlardır. Bütün bu cı haftıısı, 120 ıncı gUnUQUr. Rusya -
hareketlerden İngiliz tayyareleri dan gelen haberlere göre Rus:nr her 
salimen üslerine dönmUşlerdlr. tarafta multavtı:n~tc d. vam ediyorlar. 

-----0----- 1ns:mca uğradıkları ağır zaylııtlanm 
Mareşal Antoneskoyu .sonsuz ihtlyatlarlle tel!\f! edlyorlıı.r. 

tebrik edildi Aımanlnrın uğrııdıltlnn znylatın mik. 
BUkreş, 19 (A.A.) !::mm tnrlh göstcrccel<tlr. 1''akat 
Romanya krnlı Mlşeı, Mareşal An. herha'de geçen hnrpte aynı mU:Uct 

toneskoya bir telgraf göndererek, 0 . zarfmdakl kayıplarından çol< tazın • 
desada tarihi zııtcr mcnk!leberl yarat. dır. 

Kütüphanelerle, mi§ olan Rumen ordusuna milletin Son 24 saat zarfında vnzlyettc pelt 
T arihçilcrin dikkatine : minnettarlığını bildirmiştir. az değl§1kllk olmuııtur. Knllnln mm ta. 

Mnreşaı Antonesko, cevaben kendi Kıısında çetin muharcbe'er d:ıvam e· 
51\ndıldaruul:ın cıkmamıı bir hal.. diyor. Ruslıır mukabil hUcumlarla ve dördUncU Rumen ordusu namına 

de, tılç ıruıtruıılınamııı 16 mUkem. t Almanlara aıoı..r zay'st verdlr!yorlar. e§ekkUrlerlnl blldlrml§tlr. o • 
mel cDtll ansikloJM,:dlyn Brltn.ıılka Viazma mıntakasında vaziyeti ço!< 

Kanunus~ni 
başında 

Strauss'un orduları ile Orgenernl Gu. 
derlnn, Hoth ve Höppmcr'ln zırhtı or. 
duları ve General Rctnhnrdt kuman. 
dasındakl zırhlı lntalnr iştirak etmiş.. 
ferdir. 

tesis ediliyor 
Vlşl, 19 (A.A.) 

Be:-lin radyosu, TUrklye lle Avrupa 
arasmdal<i dcmlryolu mUnnkaltl.tırun 

l !klnclkAnun 1942 den itibaren yeni. 
den tesis edileceğini blldlrm~ktcdlr. 

tngiltereye karşı yapılan muh!!re • 
licde Alman muhare!:ıc tayyareleri 
ı:an gece lngilterenln cenubu §arkl za 
hillcrındekl limanları bombardıman 
etmişler ve buralarda yansınlar çı • 
knrmışlardır. DO:man Alman topr'l.k
ları Uzerlnc akın , • .,..,- ...,. ttr. 

Bir Alman 
s6zcilsDne göre 

Moskovanın 
yakında düşmesi 
bek lenmemeıı dir 
Ü»'ldı'a, 19 (A.A.) 
"Taymls,, gazetesinin Stokbolm 

muhabiri bil<l.lriyor: 
Alman hUk\lm<ıtlnin sözcUaU, Mos • 

kovanın yakında zapted!lmesinln bek.. 
lenmesini matbuata bJldlrml§tlr. 
ÇUnkU bundan evvel, techlzatı hAIA 
mllkemmel otan bUyUk 'I'imoçenko or. 
dularınm baklycal tarafından §iddet 
ve ısrarla mUde.faa edilmekte olan ve 
ustalıkla tanzim edllml§ bulunan de· 
rin bir mıntaka Uzcrlndekl mllst&b • 
kem noktaların almmaaı ID.zımdır. Al. 
manlar Mruıkovayı çemberlemek n1 
yelinde iseler, ırol cenahlarmm Volga 
nehri Uze.rlnde kAln, Moskova demir 
yolu lle Kallnln ara.smdakl Klmrl Uze· 
rlne doğru anl olarak uzanacağı ta.h .. 
min edilebilir. Harita üzerinde bu 
noktalar biriblrlne yakın olmasına 

ve Moskovanın bu clhetten mUdaraut 
a.ka1 cihetten mUda.faaaıııdan dah& 
kolay olmıı.:ıma. rağmen, me!!ateıer çok 
büyüktür. Bu hareket mevkil tntbike 
konsa bile, doğu istikametinde, mer. 
kezden geçen ve Slblryaya giden e 
hemm!yeUl demlryolu mıntak~ 
çemberde bOyUk ~dikler baki kala· 
caktır. Dlnacnaley'h, Moskovanm mu. 
hasatıı8mdan yakın bir hG.dlsc glbl 
bahsetmek mevsiınslzdir. Katiyetle 
söyıenebllecek ycgt'Lne ~y. halihazır. 
da.ki kavsın, Moskovayı ihata edecek 
dairenin Upte birini tc!Jkll ettiği ve 
Alman askeı1 §efierinln de kabul et 
tikleri gibi, pek muhtemel olarak da· 
ire tamamlanmcaya kadar. cepheden 
hUcumlann eskisi gibi şiddetli olaca. 
ğıdır. 

Alman sözcüsü, Moskovanrn 
hücumla alınması büyük zayiata 
sebep olacağından, Alman ku· 
mandanlığımn bundan knçmmak 
arzusunda olduğunu ilave etmiş 
ve avro zamanda Moskovanın aç 
bırakılarak zaptı kıymetli bir 
vakit kaybına malolacağından bu 
şehrin sokak muhare!:Jelcri ya. 
pdmadan düsmiyeccği kanaatin· 
de olduğunu ~yan etmiştir. 

ltalyanlar Ruzveıtin 
siyas13tmi hilalı buluyor 

OliJ"'" •~n,ıarı.n ı nci a&l·.foda 
tahkikat, mesullyetln kimde olduğunu 
açıkça göstermektedir. Ruzvelt, mcm 
lcketinde bir bo.:-p havası yaratmak 
Lstlyor ve siltlhlı kuvvetlerin! mihver 
devletlerine karşı, ortada hiçbir tah
rik olmadan harbe sUrUklemeğc ça. • 
lışıyor. Bu gibl hfıdlselcr tekerrllr 
cttiitl takdirde bunlardan kimin mc-
1ul olduğunu dünyada herkes bile • 
cekUr." 

• 
Va5ingt-0n, 19 (A.A.) 
Vaşington Post gazetesi 48 sa 

attenberi Birle~ik Amerikanın he
kfunel merkezinde sUren huzur ~ 
suzluğa tercüman olmaktadır. Bu 
gazete Amerikanın dünyayı kasıp 
kavuran fırtınaya sürtiklendiğini 
ve Birleııik devletlerin, LindbeT • 
gin "Avrupa mücadelesi" diye tav 
Eif ettiği mUcadeleye seyirci kal • 
miıktatl ~tkrp, şimdi toprağın ayak 
lnrı altında titrediğini hlssct.mcğe 
başladığını yazmaktadır. 

Amerikanın ticaret gemilerinin 
siUUıbndmlmasma dair mebusan 
meclisi tarafmdan verilen kararı 
mevzuba.hs eden bu gazete Alman 
yanın gidişi karşxsmda alman bu 
tedbhin bir kasxrganm Ustüne gül 
suyu dökmek kabilinden pek tesir· 
siz olacağını iddia eylemektedir. 
Gazete son derece enerj~ tedbirler 
alınma!!ı ve Amerikan ticaret gemi 
lerinin harp çevrelerine ginnsine 
mani olan bitaraflık kanununun 
ilgası için Ruzvelte mUzaharet e· 
dilmesini istemektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Kearny muhribinin torpillen • 

mesi Almanyanm Okyanuslara hti
klm olmak arzusundan vazgeçmi -
yeceğ·ni gösteriyor." 

Gazete, Jnponyanın harbe gfr • 
mckten içtinap edeceğine dair he • 
nüz bazı Umitler mevcut olduğunu, 
fakat bu limitlere bel bağla.m.anın 
doğru olmıyacağım ve bitaraflxk 
kanununun son art1klıı.rın1 da o~ 
dan kaldırmn.k için cesurane ted • 
birler alınması elzem olduğunu kay 
deylemektedir. 

Ticaret gemilerlnln sillihlandırıt 
ınnsı projesi lehinde mebusan mec 
lisinde mevcut olan bU)1lk ekse • 
riyet karııısmda diğer gazeteler, 
fıynn meclisinin Amerikan gemile
rinin ha.rp çevrelerine girmesi im
kfı.nını verecek surette bitaraflık 
kanununda tadilat yapıp yapını • 
yacağını mUnakaşa etmektedirler. 
Nufurı slındlye kadar mutedil 

"Daily Telegraf" gazetesinin olan Japon bahriye nezareti söz • 
Stokholm muhabirinin bildirdi- cüsiintin §imdi tehditkA.r bir lisan 
ğine göre, Almanlar hiç bir kulJanması hayra alfunet addodil • 
noktacfa Kremlin'e 80 kilometre memektedir. tyi haber alan kimse
yaklaşmamı§IQ.rdır. Almanların ter, dünya. fırtmalarmm nkislerl, 
şimdiye kadar kazandarı inkar n;ı.Umess!lleri ticaret gemileri me • 
edilemezse de zayiatları muuaz- selesinde hU.kfımetl illi.zam etme • 
zamdır ve karşıla.5acakları m Ş. - .•• • 
külat günden güne fazlalaşacak. ge sevkettı.gı muluıkknk oldugun~ 
tır. l'vlulıabir, Almanyadan gelen 1 ve hazn-lanmakta olan buhranı'? bı 
· · ır. t sah.b. b . SC'''Yahın tara{Jık kanununun tamanuyle 
U'l ma uma ı ı ır .• rtndruı ·ı t • 
1 teşrinievvel tarihinden beri 0 k.~l~ast ı e _ne ıcel~nme· 
Almanların Moskova muharebe- si pek mumkun oldugunu soyle .. 
sinde 500,000 ltişi ka;·!)ettikleri- mekt~rler. ,, • 
ni tahmin ettiğini bildirmekte. Baltı?1or Sun gazetesi bu sa • 
d. balı infıratçılann akalllyette otdu 

ır. ğunu ve Amerika1'lar tarafından 

Maaşlar ayın 27 sinde 

Anknradan haber verildiğine göre, 
man§lnrın §Cker bayramından evvel 
ver!lme3! meVZ'JUbahs değildir. Maa§ • 
ınrın ll'l'C:"" S<'nc olduttu gibi eumhu· 
rlyet b:ıyramı ari!eslnde yani 27 bl. 
rlncltcşrln pazartesi gUnU verllmesl 
l«;ln maliye vek~letl tarafından altıka.. 
dnrlara tebllr;at yapılınl§ltr. 

§lmdi takip edilen siyasetin cidden 
milli bir siya.set olduğunu, çUnkil 
Amerikalılann malzeme yardımı 

harbine değil. çarpı§ma harbine 
g7rmeğe mütemayil bulundukları
nı yazmakt!ldır. 

• • • 
LosanccJos, 19 (A.A.) 

neşrlyatmdnn çek ciddi olmasına raC-men Rusların Tahranm tahliyesine 
başland ı T enew Hiıtorians, Bir hakim çağrılıyor ıumadı nzalmamı:;:tır. Orcl cephesındc 1 

Hıstor) Ol Tlıe lstonbnl O. l\IUddelumumillğtnden: Almanlar da'b Cazl:ı llcrllyemeuılşler 
World Taeköpril bO.klm muavini Şabnmet dir. ~o&lrnva, 19 <A.A,) 

Pan . Amerikan hava kumpanyası 
lkl dev '"Clipper,, deniz tayyaresinin 
harekellnl 24 .saat G'~lktlrmi§tlr. 

Bunlardan biri cumartesi gUnU ma. 
halll saatle 16 da yen~ ZelCLndnya. git 
mcsl mukarrer olan Padlfic • Cllp • 
per diğeri pazar günU saat 16 da ba. 
rcket edecek olan "Honoıuıu • Cllp. 
per,. d!r. Kumpanya, bu C'eclkmoıerln 
LtlyUk okyanusta bulunan gemllere 
b1r dost lima.na iltica etmelerl için 
hU:t\lmetçe verilen emirle nldkadar 
olup olmadığını söylemek istememe~ 
tlr. 

tin M: drnnm acele memurlyetlmize :Mosko\•ayı tehdit eden tehlike ha.. Tas ajansı tebliğ ediyor: 
AdmdakJ tar1b ldllllyatı 200 Ura. mllracnatı. la. ciddidir. Faltnt Mo~k'.>vanm sultutu İngiltere Be Sovyet Rusya arasında 
ya eatılıktu lstıycıı.ler ıazetc. Maliye vckUl ~·uat Ağralı bu s:ı 1 hayatı tesir yap:ımn. Ç:.inkll Alman. lranıı mUtcıı.ll!k olarak akdolunan it!. 
mtzde F. (). renı7Jne ml'ktupla balık! ekspresle §Chrlm!.ze gelml~•ı: n.us hıırbln!n lpt;d "ınd:mlıtrl usta l li!name mucibince !nglllz ve Sovyet 

---·m-0!'1U1_'2l!t_•t •"'•d"•h•l•llr•l•er _ __ 11j Vekll burada birkaç glln kadar kala. Rus ıımelelerl şarka doğru nakledil.. kıtaatı, buglln Tnhranı tnlıll.Yc etme . 
1 rak tetkiklerde bulunacaktır. mııııerdir. ğe b:ı.şlamrşlardır. 

nazırlanıyor 
Loııdrıı, 19 (A.A.) ır 

İtimada şayan bir mcmbad311 • 
•etle. 

nım haberlere g6re, Sovyet kU\~ <t 
rinln merkez cephesinde ı:mudene j$1l1 
h!ç beklenmedik mukavemtl kat1 ııl 
dıı Almanlar cnup cepbeslnde.ll l t 

çok kuvvetler çckmcğe mecbur 0 

mu:ılardır. Bu .sebeble mare§al 13ud~' 
ni ordu;runun üzerindeki tazyik ııa 
lemlştlr. Bununla beraber, aynı b~ 
berlere göre, bu ordu Marlnpol et 
fında çarpışmaya devam etmektedl~ 
Budyenl ordusunun uğradığı zayii"'' 
ağır olduğu kabul edilmekle b0r8 ( 

ı:ıu ordunun benl\z yıpro.nmııdıgt ı. 
gerisinde kızıl ordunun en iyi l<U\f\'~ 
ferinden biri olan bUyUk I<afka.! ~ 
dusunun bulunduğu ıtöylenmeı.tt d 
Bu ordunun techt.zatı mUltemrnel ,,_ 
Söylendiğine göre Kırımda ..\Uıı il' 

ıar Perlkop clvarın:lıı Noı;atsıdo • 
dır• 

plnde çarpışmayıı devıım etmekte e6" 
ter. Rusların sekiz gün devam ıııııı 
Odesanın tahliyesi emasında ınO • 
miktarda malzeme kurt4nnaya oı;,_ 
\•allak oldukları ve Kınm:ı. nakıed tJ' 
bu mnlzemen!n. orada mUdataaY1 
vly" etl!ği söylenmektedir . il' 

Bıındıın başka Kmmda mUbtJll ~ 
nı;: Us <! rı ve bir çolt hava meydaP ~ 
vardır. BU tün bu mıntaka iyice , 
kim edilmiştir. Rusların uzun ~~ 
lcrdçnberl bu lsUhkft.mlarm ~ 
meş~l olmakta ve bunlar bak J) 
o kado.r ketum davranmaktadır~~ 
lngtltere se!arethanesinln bile ~ 
muharebeSlnde Olen ve Sıvastoı;,r 
detnedllert tnglllz: askerlerinin ı:ıı 61" 
ıarmı ziyaret için bir memur göıı 
meslne mtlsaade edllmemi§tir. .ıl 

Sovyet filosu olmdl Sıvastol""~ 
bulunmaktadır. Filo SıvastopoJdS 6' ~ 
dığı mUddctçe Almanlarm Kır:,, 
karaya çıkmağa cesaret edemi)' t" 
tıırl zannedilmektedir. _./ 

Acı bir ölüm 
Matbua.t.ı hariciye mUdUril rnet'bt/ 

Scdadm o~lu, Erkaiııharblyel t1dl~ 
miyc reisi merhum Mll§lr EthetıJ 
gıınm damadı, muharrir a.rkadBşt'I ' 
rırnızdan Ercüment Ekrem Tal\1~ 
dayızadcsl ve Eskl§ehlr Şeker f ,, 
kası makine mllhendlsl Nezihi ı/ 
derin kayınba.l>ası emekli Si~ 
b:ı.şkonsoıosu Suat Budak, lJlll" 
Allııhın rahmetine ktı.VU§muştur· ş;I 

Cenazesi yarm eaııt 12 de , 
Haltı.skdrgazl caddesi KAzımpaf' pıİ 
partmanından kaldınlarak, na ,:', 
Teşvikiye caml.slnde kılmdıktaıı .rJ 
ra Kuzguncukta Nakka§ta.kl 
mezıırl:ğma defnolunacaktır. J.ll.,ııs' ' 
tan rahmet diler, ailesi crkAnıııl 
&JyeUerlmlzl bUdlrirlz. 

Yeni Eserler: 

YÜRÜYÜŞ 

Bu de~erli fikir ve sanat mecııııı'I"' 
sının 4 Uncu sayısı zengin muııd' t 
co.Ua çıkml§tır. Tavsiye ederiz.,/' 

7.A 11 - Üsküdar UçUncU ort-°',# ~ 
lundan aldığım 7.4.9ıll tarih ff -;ı' 
sayılı tasdiknamemi zayi ettlIJJ• ;.J 
nlslnl alacağımdan eskisinin bO 
yoktur. 

ZA11 '- l938 senealııde l<~ 
asker aylığını almakta kuUaJl 
mUhrUmU kc.:, · ::ttlm. Y,.nısınt 1"9 
rııcağ:ımdan hUkmtl yoktur. J 

UnJ<apanuıd:i 101 numıırada ?Jt#' 
ye Çcllkkol. 

Çocuk t iyatrosuna d•İ' 
Çocuk tiyatrosundaki peri ~ 

efsunlu değneği benl daha ,-,, 
ömUr mer hl.lelerlnln kI§ tasıııı- f. 
mckten korudu. Bir iki gUn soııt'., 
rıın asırlık hayat klta.bmı tel<t-'~ 
zUnden okumıya b&§larsam, o f 
tecrUbe gözlUklerlnln arkasın~ 6' 
yesin gUzcJllklcrini ve kusuruıl" 
!; l görClrUm. 

Çocuk tiyatrosu! ~ 
Vaktiyle bUytlklere bile W '-1 

vcremlyen rejlmlerl dUBUnUyoruJll::..I 
de çocuklıırı bile unutm.ıyan --;, 
mızı gözönüne getl.rtnce, ild sa•\ 1 
larmda ya.sadığrm o CUmhuri>" ~ 
cuklarını, o mini mlnl arkad_.I 
Allah blllr, kıskanıyoruın. :_p 

tnunaY ( 
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lhkeme 
lonlarında 

Garip bir aşk 
lıikiıl}esi 

<>·---

Yaşındaki qenç krz tevkif edilen 
_Yaşındaki ·sevgilisinin arkasından 
ırıyordu: -Ben onsuz yaşayamam. 

Beni de gö ürün ! 
· ik evvela kızın mizin jk.i.nci saatinde yakayı ele 

"~_edilmiş olup olmadı- verdik. 
... "'."tlınası için kendi.sini ad Krzm bahası sanld volkan. Ner. 
\ ~ göndermişti. Ne de kızmz bana. verecek. Elinden 
~~ndisini kaçıran deli • gelse beni parça parça edip. ci -
Cilı lıddia etmiyorlardı, a- ğerlerimi köpeklere atacak. Birk, s;:tin resmen tosblt edil. ki· o verse bile kanun mtisait de· 
atı. cliYordu. ğll. Kız 13 ya§Inda. 
ı..?-:• li§ıklar arka.da kor:. - Fena! .. 
~ nıel'aklr nazarları - Fena ya, bikir izalesi. reşit 
~:oru geçip adliye tabi- olmıyan kızı kaçırmak diye tam 
~ , a geldiler. jki madde taşıyorum, ben şimdi. 
~ llıinhiİ, ki gözünUztin ö - Biz konuşa dururken, adliye dok 
~ ;73-0 Yaşlarında bir deli • torJuğunun kapısı açıldı \'e vaka-
tctı:_ 2? yaşlarında bir kız nm kahramanı sevgili yanaktan 
~~ış buJunuyorsunu7~ kızarmış olarak dı§arı çıktı. Arka. 

Yan.ııdığmw söyleme - mndan da daktilo kız geJerck mu
cUinlı. Zira, vakanın ayene ka{;rı:dını polise teslim etti. 

l? <>lan kız tam 13, erkek Melahat vakıa 13 Ya{Jındaydı, a-
~t8.§ındaydtlar. ma, hayli gii7,e] bi.r kızdr, oldukça 
)'t Ye doklorlaı1na soku ~ da gcli~miş, boy bos sahi.biydl. 

iıt1111tai için kapı kapandıfı San saçları dalga dalga omuzları 
lnıY'ava§ça delikanlının y..ı Uzerine dökUJmUş, pl"nbe beyaz 

\ Uf bulunuyordum. teni, mahcubiyetin, sıkıntının kır. 
~~a kardeşim! Derneğe mızı)ığı ile alev alev yanıyordu. 

t ı, derin bir nefes İJ" Doğnıca delikanlının yanına ko,-,tu: 
~iterek \'e bana tepe - - 1ş fena, İbrahim, dedi, seni 
. alcarak gururlu gurur • tevkif edeeP.klermis. 

·-~ı: . 
:~ - Kim söyledi? 
ll<l~:Uzünden birn.dl'!r, ka- - fçerde söylediler. Sen n için 
~ .. kurtuluş yoknıu~. Muhakkak tev • 
df.. il vaka.yı mUddeiumu • klf edeceklermiş. 
ıı '~tim. Ukin bilme- - Ya sen? 
~~1Cld.lm: - Beni de babama verecekler. 
~ıı "· Demek kadınlar se. - Eh, öyleyse tamam. Ben na. 
~:ıı~ YaktJJar, haaa ?.. sr] olsa her şeyi gözüme aklını. 
ıı~; Benım mi bııımnı Tek sana bir ııey olmasın. 
ld · - Oh İbrahim ... 
ıı: ~·anmışı var, buyur • Polis, ikisini de dürtükleyerek : 

' Asıl başı yanan içer• - Haydi bakalım, dedi, mahke· 
ıı.ı batı: bir defa. Hem be- meye,_ 
, ;}'Yeni de sayılmaz ... Dur Buradan da doğruca birinci sulh 
, ~lan söylemiyey.m, ü • ceza mahkemesine götürüldillcr. 
ll.~a_, diğerleri bu kadar f'a.kat ikisinin de yaşları küçUk ol. 
~~!anmamış, polise, duğundan gizli olarak sorguya çe. ' 
~~aı etmemişti. ÇUnkti kildllcr. 

L t Ufak, tefek macera- Neticede İbrahim hakkında tev-
~~ kif müzekkeresi kcsilm •ş, ~lela • 

k ki bu büytik? ha tin dP. ailesine teslm1i ka-rarlaş.. 
~ Ya, ne sandındı? A- tınlmıştı. 
, e.ı bir körpeyi alıp MelAhat, mahkeme kapuımdan 1 
~ ~hi.ı- şehir doJa~ıp , ba- hUngtir hüngür ağhyarak çıktı. 
., 'Urnıek kolay mı? - İbrahim, ben de geleceğim, 

bc~r dereceye kadar da 
~ c. değil. ~Eh ben do 
, 8 '°lnıyor, degildlm. Se • 
tlıe~İ.Yordum ama, ne i • 

btr' ne kazancım var. 
~ aı be.lele. Bir iş tu • 
, ~ırım, diye konuşmU5, 
hi ll;ıtorduk. Derken, a • 

~ . t ıiln alı al , moru mor 

'ıı h 
' {0rahmı, dedi vaziyet 

tııı·? 1. 

~ili ~ni zorla birisine 
tll\Jt l'aın ki, ben seni sc

',t? anı yok, y~ıyamam. 

~caı kaçacağız, 
hı. 

b'ıl'ltaç kuruş da buldum. 
lrladnn. Yarın kaça • 

ben sensiz yasıyamam. Beni de 
götürün! diye lanğırıyordu. 

İbrahim ise bu kötü halinde bı 
le sevgilisine cesaret vermekten 
geri kalmıyor. Jandarmanın önUn
de giderken, baljııır geriye ~cvire
:rek: 

- Korkma Melahat.' yakında 
cıkacağım. O zaman yine beraber 
yaşıyacağ:z. Üzillme sen. Doğnı 
babanın yanma gıt ve beni bekle ... 

Melfıhat ba},Jmıştı. Mübaşirin 
koşup getirdıği bi.r bardak su ve 
bir hayli uğraşma ile kendine gel 
dl. Ve yine ağlaya. çırpına kendi. 
~nf ailes!ne teslim edecek olan 
bekçi lJe yürildil. gitLi. • 

ADLİl'E MUHABiRi 

0, Neriman ve ben üçUmüz bir 
yılda kollejden diploma aldlk. 
Çok temiz yürekli bir kızdır Pe
rih an. Fakat onun bir kusuru 
vardır: Neriman Jribl fazla sır 
tutmaz,. Akan destUer gibi he. 
men sızrverir. İn!ant bu yüzden 
<;ok yerde mahcup ettiii vakidir. 
Bu kusuruna rağmen onu pek se. 
verim. Arkadaşlığı samimidir, .. 

ı:e Yapacağız': Ferağatı nefsi vardır. Tok ga. 
~ dönelim, artık. lüdür. Bana istinat ettiil kıs. 

Yakalarlar. kançlıktan kendisinde el!er yok-
~ar. nasıl olsa her tur desem müballğa. etmi3 ol. 
"'t ister istemez. marn. 

ı:eır Yolda yürUyonız. 
k~ 1 • ~ yaparsan yap Köşkleri hattın öte yanmda. 
l'\ lt)dltrna uyma. Maamafih istasyona pek yakın. 
~rrı, da ne hale gel· Köşke yaklaşırken, elindeki 

· Buraya geldiği • ' mecmuayı gösterdi: 

1Jaş4aşa~ 
... uwwwı.-~·----------------------------------------------

Şef olmak için anadan 
böyle bir l<abiliyetle doğmak 

· lazım değildir 
4 RADA şöyle bir aöz söylendi 

ğini işitirsiniz: Ba§, §el olacak 
kimseler anadan doğma liderdirler. Fer 
kat bu aöz ancak ksımen doğrudur. Lider· 
liğe lıtraten istidatları olmayan kimseler 
şüphe yok ki mevcuttur ve adetleri belki 
de fazladır. Fakat bunlar ihtiras ve azim 

sahibi olurlaraa, uğraşırlar ve sebat gös
terirlel'•e, hayatta adım adım ilerliyerek 
günün birinde bütün huıurlarına galebe 
çalarlar ve bu aayede hayatın en yükıek 
mevkilerine ula~ırlar. 

Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamı" 
yacağınr bilmek lazımdır. 

Kcistof Kolonıb 
VE 

Nuruosmanjye •• 
camıı 

Amerikayı ilk önce keşfeden 
Kristof Kolomp, büyük muvaffa • 
kıyetıerinden sonra umulmryan fı· 
krbetlere uğradı. Ke.şfettiği yerler 
den 'sonsuz servetler umarken bir 
gün bu yerlere kendisinden sonra 
giden Arnerik Veşpucinin adını a
lacağını hiç diiştinmemisU. 
Nuruosmaniye camiinin önünden 
geçnrkeıı Kristof Kolombun mace
rıunnr hatırladmı. Bir-.i.nci Mal\inut, 
adının anılması için büyük bir .en. 
mi yaptırmak istemiş ve §imdiki 
.Nuruosmaniye carniini yaptırmağn 
başlamıştı. 

.Mahmut, camiin bittiğini gör -
meden gözlerfoi · yumdu. 11 G2 
Cl74P). 

Kendisinden sonra tahta geÇen 

kardeı;i Osman, büyük bir kısmı 
yapılmış olan camii bitirtti ve ca
mi onun adile anıldı. Tarih, ".Mah
mut evvel başla.ttırml§ ve fakat 
henüz hitam bulmadan vefat et:miş 
olduğundan biraderi Osman sa]is 
ikmal ettirmiştir." cümlesi ile 
Mahmudun adını a.nma.ktadır 
Hepsi o kadar. Osman ise camii ik 
mal ettirmekle semti de kendi adı 
ile andırmağa muvaffak oldu. 

Birinci Mahmut, cami için hay
li uğra§mışlı, Bu devre ait bir de 
hikaye vardır: 

Camıin yanında. küçük bir mes
çit varmış. Mahmut, mescidi is
t~lti.k etmek istemiş, fakat mes. 
cıdi yaptmnUJ olan jh tiyar bir ka. 
dm satma.makta ayak diremiştir. 

- Anne, hu maYnıun amcama nekadar benri~·or. 
- O nasıl Iakırdıöyle! 
- Ne ~ıkar! lnymun anlamaz ki! 

BlLlYORMUSUNUZ? 

Komik filmlerde ç\kolata satııları arhyormut ! 

Mahmut, zorla yıktırmak isterken 
ona Kadı Beşirin meşhur hlkfi.yeeı 
ni anlatmışlar. 

Hikaye malüm: EndillUs hUkUm
dan ikinci Hakimin bahçesine biti
eik ihtiyar bir kadının kullibesi 
varmış, Hakim, yaptıracağt bUyük 
köı;klln yanında kulübenin fena bir 
manzara arzedeceği.ni ileri sürerek 
kulübeyi bahçesi ile birlikte almak 
istemış. Kadın vermeyince bahçe. 
<le köşkil yaptımuştır. İhtiyar ka
dm hemen Kurtuhaya giderek Ka
dı Hacr Beşiri buJmuş, ba.c:ma ge
lenle'ri anlatmıştır. 

Hacı Beşir, eline bir torba alını,. 
ve eşeğine bi.ne,re:k doğru Hakimin 
bahçesine gelmiş. HUkümdara. yak. 
laşmt§, boş torbayı uzatarak ve 
tananarnazlrktan gelerek: 

- Al şu torbayı toprakla dol
dur ... 

Eınıini venniş. Haklın, torbayı 
doldurunca, Beı;ıfr, eşeğin füılünde 
kmıılda.madan: 

- Ver bakalon. Demiş. 

Fakat Hakim torbayı :yerinden 
kun dat.amamış, Beşir gUlerek: 

- Ya emirillmUminin, bu bir 
torba toprak, teıbaandan birinin e
linden zorla gasbettiğin tarıanm 
ancak bir cüzünden ibarettir. Sen 
bugün bu kadarcık bir toprağı k nl
dıramazsa.n, yarın ahirette o koc 
tarlayı nasıl kaldıracaksın? 

Beşirin bu şekilde hükiimdan 
ders verişi birinci Mahmuda anla • 
tılınca, ihti.yar kadının mescidini 
kaldırmaktan vazgeçmiş, fakat ca
ıniin yükseldiğini gören ihtiyar ka
dın da: 

- Benim eserim bunun yanında 
hiçtir. 

Diyerek ısrarından vazgeçmiş. 

Nuruosmaniye ca.milnin fieliibu 
on altıncı ve on yedinci asırlarda 
yapılan camilerin hiç birine ben -
zemez. Bundan bir kaç sene 80l1'ra 
yapılan Uleli camiinln bazı kı • 
sanlan Nunıosmnniyeyi andınnak
tadır. 

Nruosmaniye camUnin beş sırn 
penceresinden giren ı,.rırk iç tarafı 

SAYPAı._ 3 .... 

ı-1Kr6 

11ereaeler ? 
HUmem dikkat ediyor musunuz.! 

Gı~<'n :ıylarn nlı.betlc Akdml~ 
o ı.ndar muhnrebe olını~ or. l'a.hut 
pcl• nadir bir iki \'8.ka oluyor; bu.. 
nun dııtıııda blltUıı Akdeniz ııa.nkl ırilt 
llmuıılık! Nerı)(fe Akdenl~ de\' lcUt>
rinlıı· o nıuaz.uım drelnotları, \'17.lr 
'ızır 1 llyl'n ıınkll.) e gemileri, büyült 
d<'nluıltı böcet.lcri; nerede eski 1xNn 

bardımanlar, batırmalar batınıma • 
lar: hUl!ıia Akdoolzde hir sulh ve 
sUkfln! ... 

Bir g-ontlclye: 
- Sô;> le b:ıknlım, demişler, hangi 

gemiler tehllked<'n en 7Jynde u1.ak • 
tır! 

- Bundıı f!llşlloecl'k ne \'ar, de • 
~ı,, karaya !.'(lkllenler tabii ... 

Oallb:ı. ı\kdcnlz muharip dC'\'let • 
ini do işin lcolayını burada buldu • 

SASRETTlN 

Balıklar 

Babasıyla oğlu sinemaya. git. 
mişlerdi. Filmde denizaltında~ 
yat gösteriliyordu, Orada kaya:. 
hklar, nebatlar, balıklar va.r.dr. 

Çocuk babasına sordu: 
- Balıklar kayaların ümrin9 

oturmuyor, ne lüzumu '\"ar? 
Babası cevap verdi: 
- Ne sersem sualler ~ 

sun? Kayalar olmazsa }~ 
yağdığı zaman ne~rjn altına girif, 
konuşacaklar?!.. · 

Vurdum duymaz! 

Saat on ikiye gelmişti Kah~ 
ci, köşede sızıp kalmış birisine: 

- Affedersiniz. dedi. Kepenk. 
!eri kapıyorum. 

Öteki istifini bozmadan: 
- Peki, dedi. Kapayın,· b'l" 

gürültüden rah~tsız olmam. 

Gaf 
Hayatmda geçirdiği fel!ketle, 

ri, acılan anlatıyordu. Sonra: 
- Sakın canınızı sıkmıyayım · 

dedi, 
Öteki cevap verdi: 
- Hayır. Bilakis ~li hoşuma 

gidiyor .. 

Sinema seyircile'ri arasında ya· 
pılan bir tetkik, onlarm bilhaY.a 
pazar gtinlerı birinci mevki için 
yüksek bir ücret ödemekten hiç 
çekinmediklerini göstermiştir. Fn· 
kat sair günlerde ayni film göste 

rilıtiği halde bu cömertlikte bulun 
muyorlar. 

Komik filmler gösterildiği za -
man çikolata satı!'Jı artmaktadır. 
Dram gösterildiği takdirde bu sa· 
tııı göze çarpar derecede azalıyor. 

fevknlA.dc aydınJatına.ktadır. Bu Artık hacet kalmadı 
ışıklar için "z.iyn camii hakikaten 

- Nasıl buluyorsun? 
- Neyi,.?! 
- Bu mecmuayı,. 
- Vall;Jıi bugünlerde gazete 

ve mecmua okumai:a vaktim 
yok. 

- Aman canım .. Ne kadar 
vaktin olmasa, çok yakında evle. 
necek bir erkeğin çıkardığı mec
muayı okumağa elbette vakit bu· 
la bilirsin! 

İşte bir garip hadise daha .. 
- Bundan da haberim yok 

derneğe oeearet edemiyorum, Pe. 
rihancığnn ! Sen bugün beni çıl· 
dırtmak mı istiyorsun? 

Perihan birdenbire hiddetlen. 
di: 

- İşte,. İffet l\felihin <;ıkardı. 
ğı "Şahika'' mecmuası.. Haydi 

bunu da görmediiini inkar et 
de mırada sırt• iistü yatıp güle· 
yim. 

Perihanm elindel:i mecmuayı 
aldım.. · 

Göz gezdiriyorum: 
- On beş gUnde bir n~rolu

nur edebi, feloofi mecı:ıu:ı. Mesnl 
rnildürli ve sahibi İffet ~1elih 
SaYJSJ on kuruş.. Hem de ~ 
şinci sayı, 

- Haydi bunu da inkar et ba. 
kayım .. ! 

- Vallahi; onun böyle bir 
mecmua çıkardığından haberim 
yok, Hem ben onu ancak bir gün. 
Nerimanla biı.e uğradıkları za. 
man görmüş, tanışmıştım, Peri· 
hancığım ! Eğer bundan .başka 
bir şeyden vaberim varsa, so. 
kaklarda uyuz köoeklcr gibi 
sürünerek bağınnağa razıymı ... 

Perihan elimden ''Şahika" mec 
muasın1 kaptı., 

- Sen çok defi§lll~İn, Leyla! 
Her şeyi istecljğin kadar sakla. 
Annen dUn bi7.e ~dı .. Ve olup 
bitenleri anneme anlatırken, ben 
de resim yapıyordum.. Kulak 
misafiri oldum. Dinledim. Yakm 
da söz kesilecekmiş ayol! Bunun 
artık ıı:izlenecek tarafı kaldı mı? 

Perihanlarm k~ünc geldiği. 
mizin farkmda dtiMdim. Peri-

ııura garketmektedir" denmekt<" • ı -Saçlarınm ta.nyacağnn. Ar 
dlr. tık cinayet romanını okumağı bı 

Niyazi Ahmet rakın t 

han bu kısa haberi verirken, bey. 
nimden yıldırımla vurulmu§a 
dönmüştüm. Demek l<"i annem 
beni İffet Melihle evlendirmeğe 
mecbur etmek için, bu yollara 
da müracaat etmiş, Arkadaşla· 
rıma İffet Melihle tanıı;tığımı. 
onunla evlenmek üzere olduğu, 
mu vavmış .. Kendi kendime: 

- Bu da bir siyaset olmalı! 
Dedim. Köşkün kapısından gi. 

rerken sendeliyordum Bereket 
versin ki, Perihanın annesiyle 
beni <;ok seven teyzesi akşama 
dönmek \izere :!stanbula gitmiş· 
lcr. Evde kimseler yoktu. 

!çeriye girer girmez: 
- Aman Perihan, dedim, şim. 

di neredeyse aklımı oynatac~ 
ğım Bana annemin c:jze neler 
söylediğini birer birer anlat. Zi. 
ra i§ler senin bildiğin ve onun 
söylediği gibi deği1. 

Perihan sözlerime yarı inanır, 
yarı inanmaz bir tavırla anlat
mağa ~)adı: 

- Annen bire uğramıştı. De
dim ya.. Ben bir köşede resim 
yapıyordum. Annen, senin aş.. 
kından, İffet Melihi delice sev. 
diğinden bahsederek, C!erhal ~öz 
kesece~ini, nikah ve düğiinUn 
çarçabuk yapılacağım söyledi. 

- Aşkmtdan da bahsetti de-

mek?! 
- Öyle ya. Kadıncağ:rz hunu 

sezınemi§. görmemiş olsa, bu ka
dar acele kararlar vemıel.c ~ 
buriyetinde kalır mı? 

- Doğru .. Sonra .. ? 
- Sonrası bu i1?te. Bugün de 

lffet Melih bey size gelecekmiı; 
Söz kesilecekmiş, Böyle bir gün, 
de senin Beyoğiuı:a sinemay;:,ı 
gitmen <;ok gülü~ değil mi? 

- Sen yine bana inanma. Pe 
rihan ! Fakat, yemin ederim ki. 
bövle bir şeyin aslı astan yok. 
tur. 

- Bütün bWlları annen ne 
maksatla urduracak? Elbette 
bunun bir hakikat tarafı vardrr. 

- Hakikat tarafı şudur: İffet 
Melih beyle 3ncak !bir giln aileoe 
buluştuk.. Fener'bahçeye gittik .. 
Ve hep birlikte ~k. 

- Hepsi bundan ibaret mi? 
- Vallahi ibundan ibaret, P~ 

rihancığun ! Bu işte bir dolap dö. 
nüyor ama, ben de anlayama.. 
dım. 'f 

- Peki ama, sen İffet Milfi 
beğenmiyor musun? 

- Belki beğenmi§, takdh).!f· 
miş olabilirim. Fakat, i~/r 
kere görii6tnğti bir erke. 
men evlenmeğe katti.:.~ .. 

(~'""'; 



• 

Cevıren: MUZAFFER ESEN 

hiçbir bilgisi yoktu; fakat paratoriçe Duerierin, genç 
bu mevzular üzerinde bir imparatorun, iki prensesin 
şeyler öğrenmek için elin · ve bunlı:ıırdan başka ba~ha • 
den gelen her şeyi yapmış ve remağasınm, 'Leşrifat narzırı-
bu mevzular üzerinde yazıl " \ ~ 1 an~ 1 1 · 

Acaba bu kadının meşhur mış kitapların bir listesini is dört prens ailesinin hususi 
komisyoncu olduğunu ve bil' temişti. mühürleri tanıdığından emin 
hassa buraya ait eserlere çok Pointer, serginin porselen olduğunu söyledi. Memur 
merakı oldugunu İngilterede işlerile uğraşan çinli memur- bunları, genç kızla Yung • 
bilen çok insan var ıtudır? dan, eylül ayı içinde genç kı- Şingin iyice okunmıyan lıir 

Mister Davidson bu insan- zm bu sergiyi ziyaret eder • mührü üzerinde giriş'"iği bir 
ların çok az olduğu fikrin • ken Çin işleri hakkında hay· münakaşada öğrenmişti. 
deydi: • li malumat sahibi olduğunu Pointer sordu: 

- Koleksiyoncuların bir öğrenmiş'Lİ. Fakat genç kız - Bunları nasıl öğrendi • 
çoğu bile bu kadım tanımaz. bütün hu bilgisine rağmen ğinden bahsetti mi? 
Sonra bir koleksiyoncu bu· koleksiyoncu ela değildi ve Memurun cevabı menfi ol 
danın on sekiz evliyasını öy sergiden en ufak bir şey bile du. Genç kız hayatı ve şahsı 
le alelacele satmaz. Bu işte almamıştı. Genç kız memur• hakkında hiçbir şey söyleme-
anlaşılmıyan bir sır var. la konuşurken biribirine ben· mişti. 

Pointer kuyumcuya hara ziyen bu eserleri iyice tanı · Pointer derin bir düşünce· 
retle teşekkürlerini bildire • mak ve yanılmamak istedi • ye dalmıştı. Demek An Gis· 
rek çıkarken bu mesele hak- ğini birçok defalar tekrarla· burn mahfazada bulunması 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP_ ROMA TiZ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG.ULARINIZI llEftHAL ı<ESEff 

lcahmda ~ünde 3 kase alınabilir. Her verde ouHu kutulan ısrarla istevi11if . ; _ ......... ~ 
40 fkJ • .. • 

~ Ista1=~~'. ~~t t.~utaRaue 
1 

1 1 

Ellerlnde odun bulunanların bunları bildirmeleL'l hakkında ~ 

EN SOM DAK.'<A rlhli ildn ile tayin cdılcn müddet teşrln!saninln beşinci gUnU slt 
11 h ctar uzatıımıştır. Ka?.alar da dahil İstabul vt!Ayetl hudutla.rı !t,;l..11~ 

.. •• • cı \'e pcrnkcndecilcrln cUcrlndc \iulunan her nevi kesilmiş, ltcs11 
Kuçuk danlar kuponu miktarllc bunlal"ın nerede bulunduk1arın1 ve kime alt olduklarıtl 

< tso ırupooıt •KloocreM ~nderlltt.t-ğı t>cynrınamelerdc tayın edilen mUddct ıç!nde İstanbul \'nlll!ği ve> 
Yrrme UAntan &a "oıı lhlktlmd• "~ en yakın kaymaknmlıklarına veya İstanbul fiyat murakabe bil 

0 ra!nıı. acışredll'!Ct11nir. ~vıerıme Wkllfl dlrmelerl ııcrde yapılacak kontroller neticesinde mevcutlarını 11 

göndereu okoyııccılBrm ml4hfu7 ıtaı. terdlklcr1 veya sakladıkları belli olanlar hakkında ?.Ulll K'lrıııı 
nı:ık liure '.lllrlb ~dreııkrl.nı bllcılrıuo dairesinde taklbnt yapılacağı ehemmiyetle mın olunur. (02G!ôl 
lcri ııı.z.rm.) ~ 

Evlenme teklifleri ıs·enbul · iat ll'fnrakabe OlDiSJO.C" 
kmdn henüz kati bir fikir e- mıştı. icap eden mührü tanıyabili ., • Boy ı,64, kilo ss. yıış 26, lise me. 
dinememişti. Hon~kong ha Bu memur mühürler üzerin yordu. Faknt bunu kimden -e:unu, ticaretle uğraşan, aylık kazancı 
tırası üzerindeki başharema. de genç kıza bir ,eyler öğret· öğrenmişti? Havkdan mı? ı5o lira otan bir genç, orta boyda, ıı. 

d 1 Z k h G G 
· d k' · .. lltı. 24 ya5 arnsında güzel ve en aşağı 

12:: -""o. lı llCLn: 
İstanbul vlldyctl dahilinde her nevi undan mamul yufkatart1 

perakende nznmt 32,b ve tel kadayıfın kilosu perakende 40 kuro 
g-asmın mührünü tanıyabilen mis. eg-i di. İra genç ız e· olders rm e ; evıne gore - orta tahsilli bir bnyanla evlenmek is. 

laC3l<tır .. (9267) 

insanın bu hususta çok esaslı 1 men hemen bütün mühürleri Havkm bunları bilmemesi temektedir. ı:M.D. ı<.) remzine milra. 
malu ... matı olması icap ederdi. hu memur kadar tanıyordu. lazımgelirdi. Fnkat Pointer cant. ka'· ı n"marada Vnha'KB ıı: dile bir ticarethanede çalışmak !..ile r .. 

Bu adamın bu mührü evvel· Memurun bu husustaki fikri katiycn Havkın göründüğü I mekted!r. Muba.scbeden anlar \'e aak. • Yen! açılacak olan ııır 
1 d iş ve itçi arıyan ar: it~ 

ce de görmüı:ı., fakat manası- çok katiydi. Bu ge11ç kızın talıakadan bir adam o ma ı- ~ tilo bilir. (316) remzine mUrncaat. yanıa ve temizleme maf> 
':s' h l * Yüksek iktisat ı:cı ticaret mekte .... d r!J •·nbuı edecek ve teıılldl 

nı anlayamamış, sonradan mü ürlere bakarak porse en ğına kan idi. bln!Jı ikinci sını!ındıı. okuyan, muha. 40 Lisenin 9 uncu sın ... ma cvam e. " b, 

d ı L . de•ı bir gen1;, öğleden sonra saat 1,30 Ilı. 30 ya'llan nrasmd:ı 
bu mührün ne olduihınu öğ - en yapılmış bir şeyin fÜ t • Pointer bundan sonra l. sebcdrn anlayan ve !ransızcayı iyi b~ mı bi Lftnmftk.Ad.ir. TUrk"e, rullle,' 

h d 
dan 6 ya kadar hususi \•eya res r ... • "" " 

renmiş olması da icap eder sek bir memura ya ut a vanga, An Gisbrunun meş .. len bir genç, herhangi bir mUessesede mUessescde çalı~mak istemektedir. sızca bilmesi şarttır. 130 • 
di. Çin imparatorunun sarayına hur hususi koleksiyonları ta· öğleden sonra çalışmak istemektedir. (Me:ıeltşc 551 remzine ınUracaat. yan tercih ed!llr. ~eyoğlılııı 

Long tamamile böyle bir ait olduğunu farkedebilecek nıyıp '"~nımadıg-ını sordu. (B. 16·> remzine mııracnat. • ıs yaşında, ortamektep mezunu gUlbaba sokağı No. 24 c _,.ıı 
• Ticaret lisesinden pek iyi derece bi '" Y 

adamdı; fakat Markluım kadar bu isten anladığına ye Memurun cevabı menfi oldu. ıle mezun otan ve halihazırda yüksek bir genç iş nramaktadır. (Hcs:ıp ve • Ticaret rnektc n ... 
Sensburi ailelerinin diğer min edebilirdi. Genr krz bu koleksiyonlara iktisat ve ticaret mektebinin ikinci cebir lşhırlndcn nnlar (Mu. ta. Ya) okuyan blr genç öğleden • 

::r remzine müracaat. cari bir müe!Sescdc çaı~ı:ııııı 
uzuvları gihi ınis\.er ve mis· Mister Li Vangm badem dair hiçbiı· şey bilmiyordu, sınıfında bulunan, tlca-t b!lg!Jerin kd.t * mr kan . kocanın yanında hali! tcdir ıTıcaremı remzıne~ 
ters Layngda koleksiyon gözleri birdenbire açılarak kendisi de bu cahalete ,aş • fesi ile mUcehhez bir genç, resmi ve. ev işıerin1 görebilecek 17.25 yaşlarşn.. • Bir üniversite taıebt t 

k kt b ı A d kk l 1_1 l F k k ya hususi mUesseselerdc öğleden sonra kt tal "-·ıne mera ı yo '.1 ve uma uma· Fointere i at e haH.'~ı ve mış ka mı~tı. a at genç ız da b!r bayana ihUynç vardır. (Mcs • ortame ep cı..ı= 1' 
_ ':s' çalı•mak uzerc az bir Ucretıe iş ara. 1 fizik •·•rıı> 

ta malik oldukları da çok sonra şüpheli bir sesle sözü" son günlerde görmüş olduğu mr~tadır. 1 iktisat ve ticaret 06) rem lek II) remzınc mUracaat. tnrkçe rlyaz ye, •"' 
d b"lh • Al t k lofranga nc!ıs ye· lerl verme!<lt:dir. (Ders) rt şüpheliy i. nü it;rdi: bir takım va""olara, ı assn. zıne mUracaat. a ur a ve a racaat. 

G b b . k 11 f ~f 1 t mekll'r pişiren 45 yaşında bir bayan An is urn ırço yı ar . - Tabii bunlara rasl:;el • B i\kseldeki cin ag ur an • Kısa zamanda ehven Ucrc ıc ec, i • Yüksek iktisat ve ııc_,. 
d b b 'll . . d. k. l l n"bi dil öğrenmek, ticari mektup yaz. iş aramaktadır. Ta,rnya ı1n gldebil r. 'lfY 

an eri U Vl aya gırmemış, miş olmak şarti!e. koleksiyonun a, 1 vazo ar a Pnn,...altı Halaskfir gazi caddesi 57 nu b!nin 3 lincU sınıfına dC 1 
1 d k - ld .. cırmak ve ltalyanca, rransızca. al .., ~d 

fakat son gün er ete ·rar git Pointer bu mevzuda ısrar çok alakadar o uğunu gos· manca ve bulgarca tercliıno yaptır, maradn knp1cıya mOracnat. genç, tlcart bir mUes 
mişti. G,,. .c kı villada bir de etti. Memur bu genç kızın termişti, bu vazolar genç kı· ..,..ak lstıyeoleriı:ı (dil mUtehassısı> • ünlvcrs!tcı fen fakUlt.eslnln rlya • istemektedir. (Flkat) re"' 
fa Layng bir def Havkla be- bütün mühürleri tanıdığ m zın üzerin e cok büyük hir t mzıne muracaatıan. ztye • Fizik kısmına devam eden bir ca:\,n yedi ya'"tLdll 

b · · " .. G k - b · d 7 d t kt mezunu talebe, öğleden sonralan riyaziye ders " ra er gorunmuştu. enç ı · iddia edemiyeceg-ini, fakat tesir yapmışa enzıyor u. * 1 yaşın a. or nme ep, lklnc! sınıfını b!Urmt:ı 
!ıh ""' ı aksa ıeri verebilir. KadıkBy Sıvastopol so-

zın bu iki adamla ayrı ayrı imparatorluk müührlerini im (Devamı 1·ar) bir ;;e!lç, b 89"
11 u.,renm" { m sundaıı muun "~ no"er 

~~~gfu~m~mü~i·~~----~~---~~~---~~--~---~--~-----·-------•---------~--~-Q~~rm~~~t 
çin bir sebeb teşkil edebilir· 1 MER HA M ~ T 1 Yaznn: ;:~~. Y(~~~:;a;::,z:ı:oı 
di. i.kal}e ~ IlÜSNÜYE BALKı\1'"LI * Yüksek iktisat ve ti 

Fakat, An, beraber görün- L lehine gidecek l)i bir ~ 
düğii bu adamlardan ayırdık· ~-•mi!'::i•=-aım ---- ,____ yapabilmek için, ders ea• 
tan, ölümünün muhtemel &e" valJılar dedim, analannın gilnahla- öpmesi de buna Jelô.let ediyordu. :ıe ve tatil gllnlcrinde ı.st 

d d l\ı hk k ı ·'·e pek tabli bir şeydi .. o. ,enç,. gayet Ço - b b-'·- d" · j ı ak "-e e bus~ b eblerini de üşünme en ev· ~ a eme apısınaan ÇI1'arr.. n d rını n~"in çcks nler, dünyaya gel • cugıı urada ulWUJıayı uşiın - ar ça ışm UI. r 
d U .. rd K" . . sık t?i~"lnmiş koket, guzel bır ka .m " ı tı ~ ' vel ilk nazarı itibara alına • Zıya Bey üş nuyo u. ıme ıyı - ~ , misler ,·aşns:nlar.. büyüyünceye nü, cansız unutulmuıı bir şey der- terde ehven ıcre c .., ....ıl 

lık etse, kime acısa merhameti bn- kucnğmrln bir çocukla vagoıın gır- d ' ;:zd h f tUm hal kabul deı-le--"' fakat bu can (Nurettin) adına mektııı· 
cak nokta hu çini biblonun · ka ar go e mu n aza e · c nıı, • 
;rerı"sı"nde on sekiz evliya ~ın:ı olmıyacak feli'ılrntle~ getir dı._ Burnsı serbest midir? Kadın, Ziya Beri dalgın dalgın 1ı idi ve bakılmak lf\7.ımdı. tsta.s. :a~tıaSrlgı.orta [11lerlndcn &il 
,,..~ mi~ti. lşte ailesinin temelini yı , dinliyordu. Sonm eordu: yon memurları kabul etmek iste • " t' 
heykeli bulunduğunu kimin kan bu son vnka. da öyle değil miy- Dlye sordu. _ Çolugv unw:, "OCu;;unz var mı? mediler, Ziya Bey de pek zorJam2- rlll>eli bir z.at, iş aramak~ 
k f t ·-· ı· .sı di? Henüz Uç dört ay evvel mesut Ziva Bey toı>landı: " ., dr. ÖvJc sevimli, ...ı..:11 b:r bebek ecnebi dil de billr. ıs. GC eş et ıgı sua ıne cevap veı- J - tki kızım var. Allah, erkek J .. ~, 

k l ı . d p · ı bir aile babası idi, karısı, çoct•kla- _ Bu vurunuz hanımefendi: de- idi ki Ziya Beyin yüzüne ba· 'l'lUracaat. 
me azımge ıyor u. oım:er OV ---'-t A o h l J evlat nasip etmedi. ıllll rı islcdıgi i:><loLlw..ı.ı , sakın ayn ı o- cı· bo t karak, baş:na gelenlerden bihaber * Ortaokulda mual ol 
genç kızın alçıda."1 bir model na temin ediyordu. Ziya Bey, orta 

1
' ş ur. Kadının gözlerinde birden bir öyle tatlı tatlı gUIUrnsUyordu ki.. :.atlllerde ikmalleri, blhS1' 

b k b
. Kad:n Ziya Beyin karşısına o · 

yapılıp üzerine aş a ır a• yaşU\, ~ok temiz nh18.klı, namuslu, turdu. Ve kucağındaki bebeği ya - ı&tk parladı: Onu zorla bırakmak, öldürmek de~ mlş bir Untvcrslteıı genç, 
damın resimlerini yapacak herkesin teveecühünü kazanm:ş mııa ~·atırdı. lpt'da biriblrlerine - Ya?! mekti. :Sekmryncaklar, nğlatncnk- ya. almanca dcM1lcrl vel'1'1 
kadar bu iı:.te mahir olduğu. vakti hali yerinde bir adamdı, son Jfı.kayt kg,ldılnr, sonrn bebek uyan· Ziva Bey nnlntmnkt:ı devam e- lor, fa.re yavrularına kıyrunıyan o •cdlr, (A.T.S.) remzine rf. 

':;' vnknya kadar tanıdıkları nazarın • b to diyordu: rakik kalbi nasıl insrın ·. n..-rusuna * Eski bir l!san musi11 
nu esasen biliyordu. dı, bu, öyle şeker. öyle tom ul m b ~ 

ı da bir evliya lıdi. Fakat bu vaka, bul bir çocu~tu ki .. Zi) a Bey kU • - Karun, ,.ocuklarım, evlatlık u kadnr sevimli bir bebeğe kıya - >Kullarda ve hususi deri J 
Gene kızın apartımanında d:ıha doğrusu başına merhnmetin ~ cUklere pek dUşkündU, iısinalık et. b'r kızımız, bir tanr ... ini g~~~n S<'· bi!:roi?., lstanbula kadar götür. ·co taie:belere ders verıııt 

kitap ~amma yalnız açık sa· den gelen bu felaket onu tanıyan- ırıeYl' b .. ~Jadı. Sonra konu;:ma ya- ne gelin ett'k, ko:ıu komşu ek.sik me.)i or:ıda teslim etmeyi düşün • ıadır. ıG. Ker.ıaıı remıl'' 
çık birkaç roman bu. lor na?.arında haysiyet ve kıymc>t'. ''a!J ~avr.ş oğlundan nnncsine dön- olmıısınJar evimiz boş knlmaz. Gc- dil. Fııkat orada bırakmak daha • Elinde 6 MM. tll\ I 
lunmuştu. Fakat buna rağ - ni bııakmnmlljtı. diı. lirler, ka.lırlnr... ~ord~. -b~de m~llım? • diyorlnrdı - makinesi ve !llmıcrı ol~ 
men Pointer Britiş Muzeum. , "Yahu • diyorl:ırdı - evliya znn- z:yn Bey, küçüğün oğlan <ildu • Kadın tekrar sordu: ren e u un. Belki s~nin çocu . stiycolerln ~Film) renı 

S K 
. .. . B t nettiğimiz bu adam meğerse ne cir .;1.!nu Öo''renince, muhabbeti bir kat _ Demek kıı.z:ıncın•z yerinde? ğundur, usulünce muamelesini yap arı. 

ut enstıgnon muzesı, un k' ahlakla ı mnı· ımı;., lnsnn ıı tır, Mcıır'Tuıı olmndıg'ını 1'sbat ~t... ,. b' ... ~ysıı· 
d k 1 · 111 1 n 11 

....,... ciaha arttı. 1ki kızı vardı, A]lah, - Allaha çok siiklir, iyi kazanı. " •c $ 27 ya,tnı.a ır '"' l' 
Ştrit civarın a şar eser erı kimseye faanmnmnlı. .evi. barkı, "rkck ı>vliıt vermemişti. yorum. Ziy:ı Be\', kucağında bir çocukln :eya tczgfı.htı-.tlık ya?ın' 
müzesinde araştırmalar yap· kendinden on beş yaş kiiçük mc • Yolculug;un ,.e yalnızlığın \"erdi- Tren bir istasvonn daha y:ıkla - ne yapacağını şa.suınıştı, Onu Hay jir. Türkçe, r:-aııaızca .;et 

B 'Jh k J • ... !ek "4bi kar·sı, ç'"ek gibi çocukları J darpa"'a ve'-'a Kadıköy sokakların- zar (S·ım~r) rcını!JI tı. ı assa 'ial' eser erı mu .,. "' ği s:ım'mi) et arltı. ;iıyordu. Artrk aksam da olmuştu. " "' •e ya · • · 
l d dururken <'!in fı.ı;,'ftesile i?ini "'isir, dan birinde bırakmayı dUuündu. • 'sker'ııkle a'Akn•J 

zesinde sonbahar ay arın a " ,. o csnad!l. tren bir istasyona gel Kndm kalktı, kUçUğii öptükten son " ,.. . .. - ~ 
l sonra da peydahladığı piçi al karı- z· . Karıs·ndan çok korl::ırdı. Sinirli ve ;azlyesl ı('J"JV:~ı. li.3f! c:e 

lıir çinı eserler sergisi açı ıı- na bnk diye gE'lir .. Olur kepazelik m şti. Bir köylU kucağında bir lm- ra ıya Beye döndü: kıskançtı. Buna da kıyamadı. Za • :csml veya h:.ısust tıU' ,J 
dı. Bu üç müzede de genç değ l,"h:ıni c:ıh'll<'r yapsa bir dere- ?.U istnsvon memurlnrile konu. •ı - - Tren burada cıpcy duruyor. vnlh ya.vrucağr gece vakti könek· ,d\Upllk g!~I olr iş a!'lltfl 
1 ızın gazetelerde çıkan res• ce)iC' .kadar mazur gö"rlilür, ama bu yordu, ihtimal kuzuyu bir yere Ben ineceğim, nzıcık i§im var, ge~ ler mi yiyecek, UstUne b:ısıp mı rurkl remzine mcrııca•'-
mı• d.orhal tanınmıştı. Onun ya.ıtan sonra... Kadıncağız e"i.ni ıgöndcrm<'k istiyordu, fnknt canlı lincteye kadar çocuğum size ema - çiğneyecekler? Ağlıyacak mı? Ac. • Lisenin sbn sı.:utıcd• 

.... - barkrnı yıkıyor, örle elin piçine drı - kuzuya bilet kestirmek lazımdı, 0 ne • mı kalacak? İster istemez evine gö ıı..cr.n.:ı.t 
eski eserlere çok meraklı ve dılık '- apncak deg;il '-'n !. lki çocu. zaman köylü kuzucnğızı yatırdı, - Hay, hay krzrm. türmPgv e karar vcrdı'. Cnpkına ka- iğledı?n sonra ça _.,~ 

"' J .. d b .. • ıN.L. 88> rcmzin&murıw--. 
müzeleri sık sık ziyaret eden ğunu nlmıcı babasının evine kaç • ora.C'ıkta, gözleri önun c aşını vu- Çantasını nldı, trenden atladı. nı da ıs:nmıştı, J.:;ı kek e\•liıdı yo:C. ~ 
birisi olduğunu bü1,ün me - mu~. filindi mnhkcmcclell'r, nynlı .. cudundnn ayırdı. Tren bu istasyoncln epey fazla dı;. tu, fa.kat nh şu karısı onu nasıl kan llJ'.LA.NöUL lS 

murlar söylüyordu; fakat yorlnnnJ.'i... Çok mcrhametlL ve ince ruhlu nıyordu, Znman şeçti, memurlar dırocaktı? 

1 

~ ıı I 
1 . kl I Bu itlınmlnr zavallının kulağmn b:r adam olan Ziya Bey, bundan düdük çaldılar. Bıı· can sesini mü- Kadın koc.:ısının kucağında. ço • nıı ~TII Ş ı; "' 

şark eser erme mera· 1 0 d' · d - rok mütC'cssı'r olmuştu, bi rtaraf. 1e .. •·ı·ı) hareket et.ti. Rayların uz·· e- .. ·· · r t " ~ •' gel ık~c yesın en n"'l'l'lnaJı oluyor " U\ • cuk goruncc lcöpUrdü, Bir türlü laf l 'I ... S,, 
mnk katledilmek için bir du, fnknt kime dert ~nıatahilirdi, tnn köylüye lanetler yağdınrl<en, rinde kaymağa b::u;Ja.dı. Ziya Bey, m~ı-am anlatmak mü.mkUn olmu • r E P 
sebeb o!amıyacağına göre zaı;:ıllı adam... diğer tnraftnn kuzucuğa yas tulu- teliıştan deli oluyordu, kadın gel- yordu Hemen 0 sabah eşynla.rmı 1 ı. DRAM " 1 ;!, 
memurlardan l.içbirisi mobil Baharın parlak b r günüydü. An yor, tckrnr söyleniyordu. Kndrn ınmeişti. topladı, iki çocuğunu aldı, babası- lllll 1 anndtlt: ~ 

d k .:ı t t b 1 t" th · knrşh•nackı adamın teessürünü gö n Ik' k il t - ı .. .. b .. 1. • k h ı l ... "a"ıı> yalı evde bulunan cese i ta· ara~ı'ln s an u a ıcn.re :ınesı • e ı n · ıgrn gorunco noıAtı. nın cvınc aç ... , ya varma ar, ye • ~ 

nıdıkl rını zahıtaya bildirrn~ rıin başınn dönthordu. Anu c>ttiği rtlnce birnz hnyreUc sordu: \•ağona atlamıı;trr; <lüşünccsile bek minler bo<>tu. Kadın bir tür!U çocu HA4flET (5 
bir sekildc .kjin.i muvaffokl\·etıe r-0- - Ne katlar merhametlisiniz? lcdi, ne gelen vardı, ne hn.ber. 1Ik ğu trende bulduğuna inanmıyor • • il- .,J 

ğe lüzum görmemi lerdi. Mü nn erdirm· ti. v 1 i ·et nc?en mcm • 7.i\·a Bey, l"".mirniyctlc' cevap istasyonda. kadının kaldığr istas • bu çirkin ihaneti lıazmr-demiyor .. /stiklôl r.addel"" 
ze muhafızları genç kızla nundu. FeWket g'"lir en h~bcr \'erJ : • AJ1 f;er başına geleceğ! yona telefon etmek istedi. fakat du. Sulh mahkemesi, derken 1.ıo • ~ I 
çok al k dar olmuşlardı. Po venn ... z .)n l:arrsına, cocuklnnn!l. bils vdi, bu .amimiyeti göstermc>z- küçiik ağlamağa ba.lndı. Emziğin şanma. davası... KOMEDi r.ıS!:., 
intrr rıe c zın bir seneden ıedivC'ler Jmıq, rürpr'zl r hazır - di ) ~ "Çok pek çok, yirminci a- yerini biliyordu, çocuğu kucağına Zavallı adam mcrhameUnin kur Gllndllz 15,so "'J1' 
heri m · J rd... dola tı~ını 1 .m· tt. Fırd ı bulunmıyal'ak kadar zayıf aldı en:ızirmeğc b:ı.şla.dı. bam olmuştu, Bu y~tan sonra mnh ~ 

Tren eng'.n ye .illiklcr arasından knlpfö;mdir. Her seye acırnn, ma İkinci istasyonda çok 5ükür ken kemelere dUşmliş, <·eşit kirli it - d )lo,ı 
öğren dil ten sonra daha ziya· kayarken o karısını, çocuklarını l:allrde nekadar nt.ılmı<J kevdi yav· dini ~ağı attı ve kadının kaldığı hamlar altında ezilmişti. üstelik Kibarlık Bu a 
de han i m vzularla alaka · ·u iinU' or, bir ı rn onh.ra ka- rusu,hasta. köpek varsa evde topla istasyona telefon etti. Fa.kat ço • bunca senelik ııile ocağı, huzuru ---0---C• 
dar olduğunu sordu. Gerç · :nanın saadetilc kaP>i mlı..•:tr, . mr~rmdır, halta, hatÜL gülünecek cuğu arayan soran bir kadına rns.- ·bozulmu5tu. Bu kll.'!ten bll'nkılan 8P.voP,lu Halh ; 
kız Cin ve Japon sanatlerile ih oluyordu, hu akıbeti düslin<>bj- bir ev. Fare masamın gözüne yu. gelmemişlerdi. O ?.ama.n ~iya Be- piç cocuk ve slit anne ile kocn a • Bugün mııtine l1 de. i-1" 
me ~d olmu!l:.tu. lik zaman • i!r miydi znval ı adam?. vn ynpnrn;, kılğıtlnn kırpmı.ştı da yln aklı ba.<,iıııa geldi. Kadın çocu. partmanda tek başına yalnız derdi 1 - Loreı Sardi: 

ı: Tren, bir istasvonda durdu. nu yavrularını :ıtmağa. kryn.mn.clıın, ~a ğu mahsus bırnkmı!Jtı. Ayıılırken ne yanıy(')r<!u. 1J 
larda bu mevzular üzerinde 2 _ Pamıık P.rtn,ed. ... ıı::m-. ..... ma .. aa:ı11mı111mmııı ...................................................................................................... . 


