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41manlar 
Moskovagı 

lıtavadan 
dövOyor 
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Gece gündüz 
durmadan 
Yanqın 

bombaları 
~oğdır ılı9or 
'~· u (A.A.) - .Alman--· 
--~ tebliği: 

~""'llııda Alman n Romen krt.alart 
~1 taıdp muharebelerinden 80Drn 

oemı.p :ıaywma ~
ıı. han. kuvveUerl Slvastopol, 

'-~ An.&pa limanlarını çok tesir. 
'-ette bombalama.ta deftm et 
l'dı· 

~ ceaalJundald kestmde, plya.. 
\\ e tank te§kllleri bir SoTyet sU • 
~~ bir arınıı. hQeumu ile 

\~ etm~. BirQOk esir al~ 
~-topııı. diğer harp malzemesi ele 

~t:lr. 
\ı._ '"llllamıı Lem.ngradda tophı )mT • 

~Yaptığı bir P§Irtın& ~b .. 
~ 4lnwı kıtalannm mtıdafaast 

~da akim kalm~r. 
~"tl?ıaıı ağır ve kanlı .zayiata uğ • 
\ lir. Hllcum eden 17 tanktan ~ 
"ı.. 'ttr tipte Olmak üzere 11 i imhtı. 
~Ur. 
~'f Ye av tayyarelcrindCn mU • 
\ l!ıı..__ teı,killer, bUtoıı cephe boyun • 

",'Ilanm gecit muvasıı.la haUarı. 
~ tayYare meydanlarına muvaf • 
~;tıı hücumlarda bulunmuglar, 
~ ıı_ l'renıeri tahrip etm~er ve SoT 
\ı..._"'a kuvvetlerine ağır kayıplar 

Moskova 
c1var 1nda 

usların 
vaziyeti 

dDzeliyor 
Yakında 
harbin 

duracağına 
dair 

Finlandiya 
haberleri 

Salahiyetli 
Rus 

makamları 
tarafından 

tekzip 
ediliyor 

I...cb'a, U (A.A..) - Mo:ıltOYa rad 
:ro-una gö~ Rwı BÖZC\lsU Lozovııkl., 
~bl bum topla.ntumıda Jumufllr • 
Jren, Mosko\-a clvarmd!lkl Yazlyetln, 
geçen hafta dllzeldlğin1 söylemiştir. 

sazcıı. Alman il~l .htı.re~tiDUı y.ııl1'~ 
durdwııluı&kla k•'madı:lmı, Ru.. la. 
tala.rmm her gün mukabil taarruzlar 
yaparak dUlJUlana azim zayl&t Terdir 
diklerlDI ill\.ve et.mı,,Ur. Sôzctı, ek • 
vamls, dcmi§Ur ki: 

M:ojaisk, Volokolamsk, Maloyaros -
lavetz ve Tula bölgelerinde Alm&nlar 
Uerlemiyorl:ı.r ve ağır zayiata uğru • 
yorlar. Roetov bölgesinde, Roı!tovla 

~anrog arasında çarpışmalar, ;,ld. 
detıe ve famla8ı:z devam etmekte, fa. 
kat Alma.nlar, ağır zayiata uğrama
larına rağmen blç tlcrtememektedlr. 
ler. Kordel Hulun Flnıt\diya hnkktn • 
da.ki beya.natma dair BOrula.n blr aua
le, Lozovski ,u oen.bt ve~Ur: 

Yakmda harbin nihayet bulacağmA 
dair ola.n FinlAndJya beyanat? yanlış
tır. Finlı\ndlya hü~ti. Almanya" 
nm teslrl aıtmdadır ve nuıun tekli • 
fine doğrudan doğruya <:e"f'a.p Teımek 

ten k&Çmmağa çatşyoı-. 

SiBiRYADAN HARP CEPESiNE SEVKiYAT 

SJBIRYA
DAN BiR 

ÇOR ASKER 
CEPHEYE 
SEJ!KE
DILDJ 

Alma~ıırın 

ara atıen 
çıkardığı mina 

Bcrllıı, ıs (AA.) - Alman matbu. 
atı Stallnin Slbiryada.n cepheye mtı • 
hlm mlktardl\ takviye kıtaları M!T • 

kettlğlne dair Sovyet menbalarmdan 
verUen haberi göm çal"p{\C&k bir §C • 

!<ilde nc,,retmektedir. 
Gazeteler bu haberlD S<wyet askeri 

kudretinin yıkıldığına dair geçende 
H!Uer ta.rafından ileri ııUrülcn iddlıı. • 
yı blytt ettiğini belirtmektedirler. 

l!'l»ıakika Bol§ovik Ruaya muka .,., 
mete devaı:n etmeğl dUşüııdUğtl tak. 
dlrde 80J1 askerl k:urretlerln'i teşkil e.. 
den ve bu muazzam memleket.in ba§
ka kesimleri 1ç1n ayrılan asya. klta
ıarmı cepheye göndermek surctile nem 
çare~ ba§ TUl'Ill&'k mecburiyetinde • 
dir. 

Esrarengiz 
bir ölflm 

Ne sebeple can 
verdiği anlaşılamıy8n 

4 qaşında bir 
çocuğun cesedi 

Morga kaldırıldı 
Beyazıtta Kirazlıvişne sokağında 50 numaralı ev. 

~ ~r~ ~ir isimli bir zatın dört yqmdaki oğlu l1ma
il ~un olmu~, faka'.: bu ölüm şüpheli görüldüğünden ço.. 
cugun ceıedı morga kaldırılmııtır. 

Her ne kadar, lsmaile birkaç gün evvel, meçhul bir 
arabanın çarptığı söylenmişse de, bu iıin o zaman zabı
taya İntikal etmemesi nazarı dikkati celbetmi~tir. 

lsmailin ailesi, zabıtaya verdiği ifadede çocuğa bir 
kaç gün evvel bir arabanın çarptığını, fakat telaşla bu 
arabanın mmıarasını alamadıklarını, yarayı o zaman e. 
hemmiyetsiz gördüklerinden polise haber vermedikleri
ni söylemişlerdir. 

ıı Camllarrelılmlz 

inönü 
Rusvanın llktesrin 
isliklaı vıl dönümü 

münasebetile 
Kali in· 

tebrik etti 
Hariciye 
Vekılı 

Saracoğlu il 
Molotof 
arasında 
leıgrafıar 

Ankara, 12 ( A.A.) - llk
teırin ihtilalinin yıldönümü 
münnsebetiyle Cümhurreiai 
ismet lnönü ile Sovyetler 
Birliği Yüksek Sovyet Mec
lisi Riyaset divanı Reisi Ka
finin arasında tebrik ve te -
ıekkür telgTaflan teati edil . 
mit\ir. 

Ankara, 12 (A.A.) - Uk
teırin ihtili.linin yıldönümü 
münasebetiyle, hariciye ve _ 
kili Şilkrii Saracoğlu ile Sov. 
yeller Birliği hariciye halk 
komiaeri Molo\of arasında 
tebrik ve teşekkür telgrafla. 
n teati edilmiştir. 

Vunanistana 
Kızılhaçın 
yardımı 

t ı!Jecek 
halka 
parasız 

dağıtılıqor 
~erdir. 
~Jtov.. gündüz ve gece infilll.lı: ve 
~ı~ bombata.riyle bombalanmıştır. 
'ıı. "'.YOlları testsatma yapılan tam 
~r ciddt basa?'lara eebep ot -
~ . 

~ıııı:::n haTa kuvvet1eri tarafından 
\ 'oa§ka gece hUeumları, G<>rld 
~ tabrikalan üzerinde cereyan 
'1Ur 

,. Devamı ı inci sayfada 

[tJününfilonosı] 
istanbulda sulh 

konferan i 

Morgun vereceği rapordan sonra bu ölümiin ne şc • 
kilde meydana geldiği anlaşılacaktır. 

Bir ölüm daha ı-----------
Be,,ikta§ta Köytç!ndc K6pı11bql'80. Fı· n la" ndı'ya 

kak 34- numaralı evde oturım Akif 1. 

' mmli bir şs.bıs, Slnanpaşa camisi ö- Amerrkaya 
nllnden gc<;erkcn a.yağl lmldırımlara 

ta.kılmış, elleri cebinde olduğu için 
dllşcrken başını koruyamıı.dığmd:ı.n ret cevabt 
o.ğır surette yaralarunıştır. 

Atioa, ıı (A,A.) - 1000 ton bata 
day yüklü bir n.pur -.ıı gftD11 Ptre 
limanına gelml§tir. Buğday enterm.a. 
yonel Kızılhaçm Yunan mllletme be • 
dlyesidlr. Bu, gelen 1k1nci 'ftpmdar. 

, Pek yakında bir vapur dll.ha gel&eek • 
Ur. Ylyoockler halka. p!U'M?Z dağrtll _ 

maktadır. 

Attna, tı (A.A.) - Htlkftmet. ha. 
mlatı mllnhasıran lçt1ma1 yardmt ~ • 
lerlne t.aııııUı edilecek olan bir nırgt 
ihdas etmeğl ltararla.ştımuştır. 

~lls gönüllü 
~emşireieri 

G EÇEX ilkhalıa.n:la bir ı;aze. 
te, müstakbel ııullı koole

ran..,mm tstımbultla ,.e Dolmaboh. 
~e sarayında. topJaoma.sı fikrini i
leri stırmüştü. Bb: o zaman bu 

l 
--- fikri )'ine bu :.ütunda tenkide ~.a 

lış1 f;ı. Bahi-; kaııandı, glttl, 
·"'• Arada.o üç mO\'Sİm geÇ111İş bu. 

~ .- • .,. ı ıunuyor, BüyUk İngiliz ga.zetei 
~ l; "'<~ ' 'J'a.ymis blr~ giin enel ı:;u sa.hr~ 

~ ~. ~ ı ıan ya.7.dı: 
.• fi'ı..t ''Almanlar sulh hıwa.risi rolü 

' J I oynamakta ve Türk hilkfımetJ.ni 
~. bu asil fŞe iştirak ettirmeğe çalı~ 

• trmıaktadır. ı~tanbnlon \ 'e Dolın.a
bahc:.e ~ymm hlr sulh konferan-

l sı için c;ok yakı ır bir mahal teşkil 
edet'.eği an 1at.ı1mak :istenmektedir 
ve bütün bunlar, Jüzamo takdirin 
de he~ini yalanhynbjl~ bir 
1.arnb QOk incelikle yapılmış btı

J lunmakta.<lır.,, 

l ı Ta)·mi<i ~azetesl, Türk hiiküme-
tinin kentlisini böyle bir propn

'~ ~andanın nüfo7.una. kapt ım1adrğmr 
j da iJa,·e etrnoktedir, 

1 ~Ot • Almanlarm bu !>e;:;it propagan-
~~ 4ouQ apor enstitüsünün dalardan ne ka:r.ana("8.khırını anla· 

I 
t~eb · h • nıak zordur; fnkat Türklyedc, is 

1 est cenup cep esıne t b 1 • etttı" l k 'J' an u un hır :ı;ulh l.:onferaıı..,mıı 
ırc o ara gı ıyor... meı'ke-r. olması ıne,·sim izliğini 

Yamn: Bir MuhaTrir Bir lmdadiaıhht otomobili ne Beyoğ ve' rdı· 
lu hastanesine knldrrılan Aldf, fazla 
kan zayi ettiğüıdcn biraz sonra öl • 

- bu teklifi yapan gazete ile blr
Jiktc - nnlamıyan lrnlmaınıştlr. 

<;iinkü TUrldyede, ba<ita Milli ~e
fimb:, hiç kimse yalan bir sulhe 
inamnıyor. Nerede, ne zaman ve 
UMıl biteceği belfi olmıyan bir 
harbin sullı müzakereleri l~in ls
t anbulu dü~ünmenin çayı giinnc• 
den paçalan 'nVBmalrtNı f-N'kı 
yoktur. 

mltştür. 

Cesedi adliye doktoru Hikmet TO. 
mUr mwı.yene etmı,,. defnine ruhsat 
verml§tir. 

Sofyava 
Bir Alman 
gazeteci 

kaf iıesı geldı 

Bütün i~ ve dı5 politikasını b&-
1"11 Ulktisüne göre a~'\rlıysn Tttr 
ldyede bu cehenııcm S&\"8ŞlDJD 
münıı:rtin ol<1Ub'11 kadar erken sona 
cmıesini herkes, insanlık ve mc(le
nilik adına, candan <lller; fnknt yJ. 
ne herkes bilir ki hu illlek, bir ' 'e
ya. birkat; milletin duasiyle ger
ÇekleŞebilecek bir t.emennJ değil- Sotya, 1% (A.A.) - Bulg1Lri.stan 
dlr, İngiliz &~·ekili de, Alınan Hariciye nazırlığı basın dtrekV.SrU 
lle\'let Irelsl de son nuhıldnnnd:1 Nlkolayef tarnfmdan Bulgarlstana da 
knt'i neticeye kadar harbin <l.c vct edilen Alınan muharrirleri dUn ak 
' 'am edee.eğinde hiç şiiphc bıra'k· şam Sofyaya gelmişlerdir. Misnfirler 
mı:rnn <ıÖ:t.ler söylenıl"1erdir. ~~- Sn11 • Bulgar hududundan blr hwru.ııt 
'a.51n gidişi de bunu gösteriyor. trenııı geUrilmlşlerdir. Sorya garı, ~ 
Jlnkikat bn kadar ortadaykeo h- reflerlne donatılml§trr. Garda A.lmtuı 
tanbuhla bir sulh konfern.ıt'!ı toıı- ml.safirler, bamı direklörtl ve Bulgar 
lanma.'iı fikrinin tatlı \'e abes bir ajansı direktörü tarafmdan aelAm • 
hulyadan fıızla ne kı)nıeU olur'.' , \anmışlardır. Misatlrlerln ziyareti mu 
Tatlı. çiinl•ii me\'ZUU b:m:;tır; n- ı nascbotlle hazırlanan geni§ program 
bcs, çiinkii işte bö:ıo·le lüzum<>ut. <!a. Mnkedonyada beş gUnlUk bir de 
de<Ukodulam sebep ı0lur. eeyahat yapılmam vardir. 

~to0'khohn, 12 (.ı\,A.) - Röyter: 
Finll\nda hilk~metı, Birleşik Ameli 

kanın son notasınn verdiği cevapta, 
Amerikan iste~nl lmbulden imtina et 
mlş ve memleketin, yeni Rus hücum. 
Janna uğramrık tehlikesine maruz 
kalac:ı.ğmı sliylemlgllr. 

ALMAN DENiZ 
TOPCULARI 

Alman Amiralt Raeder şarkta bir deniz topçu 
mekte bi!Kl e •.. 
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[S. E DER F. SERTELL 

A§k ..• 
Cinnet ... 

Iht"ras .•• 
Heye~an. .• 

ve nihayet ölümle b:ten bir 
maceranın romanı 

-0-

B~mtlllorln J'C15ml geçidi - oıı.ıı bir 
oşk m!lbcdl! - Blıs!•rular - Kulüpte 
Jilmler buluudu? - Genç luzlnrm cl 
tist nele ta,ıdıkbrı bir ta.but.- llh.. 

ÇOKYAKINOA 

Sütunlarında 

1nahke e 
ı e i uı uluvoc 
1

, Ank~rn::ıan vcr!.len nınl~ata krsmınx börekçi, simitçi ve tatlıcı .. , ımx, ha~te 35 ha.ttl '40 lira.ya 
~re, ıht.iktl.rla muca.dele içın re- lara satmakta olmalarıdır. Bun.un kadIJJ: şş,ta.ıl.l~ vardır Tefti€! ' 

nıden şıddc~li. te<lbirlor nlıDJIUlJ< önüne geçmek ü;ln gn,yet cezri bir ticesinde harice un s~ttıkln.rı ~ w • 

Uzeredlr. Mınıo korur.ma k.an.uJu:ı. tedb:r alda geu.i>illr: yufka.dan beyyün ed~ek flrm sahiplerin~ 1 

~n. bu lll!Ll:sat:!8. ynpilan t.ıdJleri y:ıpıliın tatlı, börek, çörek ve pa1.1. bir dah u.ıı vermiyccefimiz gibJ 1 
h~ıvn eden layihn bugun Ruyük ı ta gibi hava.yid zaruriyeden olmı· konc14leıini de ihtikar yapmak su. 
~ill~t ~isine veriieccktir. yan maddelerin imalini menetmek. ~ ile adliyeye teslim edceefiz. 

HokumcUj:c el.konulan maddeleri BJz şimdiki halde bu kadar şiddet. .E l\IESEU~-:.St 
saklıynnhr gizli satınl:ır veya U bir karar vermek oi~etinde de· Et meŞele$. lstanbulda yalruz 

, sair !iekilde milli koı:u.."1Dl::ı kantı • ğJiz. Falt3t ilerde icı:ı.p cdcı:se tu bugün ~in basıl olmu6 bh· mesele 

l 
rıuoa ~ubalif ~rekct edenler hak te.dbiri. de alm:ı.kta tcreddiıt et . ~eğildi{'. En uzak nuntakal r da 
kında.ki cezai hükilm.kr d §iddet. lllıj'c<:egiz. Çünkü flrwciliı.rm bal· d:ıhil oldqğu h al_de Anadolunun 

l 
·~ndtr lmektedir. E:t ına.ksa.tla, ih· km beJ lıca gtrlası ol:ıo. e~k Uze. ber tarafından !iehre muntazaman 
tiktlr suçlnrnıa b~ üzere h'.ı.. rinde yapt.rkbn bu ih.tildl,r hare • kasaııl:lc }\a~an geliyor. Mu\are. 
tusi mahkm.elcr tc«kılı de mcvr .... 

1 

k~tinc karşı dııh::ı. fazla hareket datı biraz d.ı.lıa s.rttuınak ı hı • • bahstır sız ,,.,,,ı .. - .... B' ..... 1 • ı... • ç ı 

1 

· ~ * ,... ~ ... yı.z. ıze yat' ... an ilıu~r ~P eden teşebbüslerde bulunuyo. 
lı:ıra. g<n·e fırmcılaJ: a.ra.suıd;ı; 12 1 l:'UZ· Et narhmm arttınlmnsı ı:im-

Dünltü sa.ymıızcla An.karadan ktisur liraJIU mtıl ol.'l.o -ıınun ~uvn.. dilik nıe'\'.Zllubn.hs deg·ı'tdlr 
döndüğünü yazdr.,,-'Fınuz lstw'bul va.. • ., 
li ve belediye reisi Dr. Lılt.fi IDt- ~ • • • ' ! 
~:-:~:::e verdlği rey.ana.. ungıhz tayyare Çör çilin nutku 

1 Vali, diln öğlc<lcıı sonra kabul h.. Al l ettiği gazeteciler.:. ycıtlıden §\Ulla. ucumu man arın 
rı söylemiiıtir: ~ ~ 

- Kat1 bir za.ruret olmadıkça . t e ~si r i 
=d;~e: ~=~ıe: B r llal1Jan Borun. u <A.A.> _ D.N.B. 
edilmiyccektir E6:ıscn böyl• bir h • Polltls!:lıe lJnd Dlploma.Uııohe Kor .. 
c;a.rcyc b~ için de o~ şe 7 l n Q e rcspoııdenz gazele.~ ç.örçUiıı nut • 
n'.çbir sebep yoktur. kunda .A.ımnnyaya hUcum eden mUtc ... 

_ Y aptlğmuz tetkiklerden edlı:di. 9 6 k •ı ş • adcllt cüçılelcr ~n b~o.rc A '\TU • 
ğimtz kanaate göre. bazı br:lı.lar- pe.nm cenaze ma~ı "cümlcl'®l alaralt, 
da ~ilen mevzii ve sun'i ek QISrçll.qı, bU oon nutkwıda, Almtuıya-
mek da.rlIE;rma başlıca sebep, fx"' o-ı d u•• rd u··. yı ku~tn:ııık iQl.ıı YAP~ go.yrctlerln 
ımcılarm, kendilerine ekmek ya • bütUn bedahetini. fnkll.r etmek t9l~dl • 
pxlmak üzere verilen unlardan bir -<>- ~L bdirtmektedlr. 

ÇörçU, İngiliz prop:ı.gandasınrn, 

Alınanlar rnoskovayı zz· l 102 kiti de Franaa.da ve billıaua. Sırblst.nnda Al-' cı·r em· e t e t aral cb man askerler.in ka~ t;ISsterllcn tld.. al Yallan döv uyor l car e '1 an det harekotlerini "mUkemınelY le!Ak. 
~tnrıılı ı Uıcl ııaytada Roma, 12 (A.A.) - 1''8.§!st pa.rtiei ki ettiğini g!Sştercn taJırik edici bU • 

1ngt.terc trnf'ındakl deniz sa.ha • Şehrimizdeki Tiirk tacirleri, dan böyle ellerinde depo senedi nln umum kt\tlbi Nazır Sercna dUn tUn nutukları ~kQt geçiyor. lngi • 
ındıı. haı-c·~uw. bulunan savaş tay • milli bir ticnret birliği kurmağa bulundurup malını muhtelif el • Brlt&nya bava. uc:umıanıım hedef' Uz • Bol§evik ta.htiklerl neticesinde 

· arderı dUn gece I.cutotun doğusun karar vcrmicı.lcrdir. Bu maksa.' t. lere . tt• rek f' tl . olarak ~tikleri Brindlzlyi zlşaı"et et. ika edilen kaWleı:i, Alr®D.larn hitap "" . cıro c ıre ıya arı ala· · da btlyUtt bır Ucarct gemiıline tam ı. l~ hazırlıklara başlanmıştır bildi.;.;n •• m .... ,,U _ 1 mi.,tır. Son hava hUcumunda. burada eucn muahezclerh: unuttu.rıııağa ço.ıı. 
'!:> u r kııydctınlllerdlr. Birlik, zahire ve hububat• sa· kara "bcı~~~ en. tuccar.arın 96 sivilin 6ldilğ11 TC 102 aMlln de ya.. şıyor. 
Mıı~ ~yuarmd.a, kar§ıkoyma m • tışları üzerinde funil olan kara lacaktır yunu iflas etımş c-.

1 

rnlandığt mıırtnndur. Nazn-, bor.ıbar. 1 Bu gazete Birlcefk~erlka hakkın 
t ıryalnrımız Birtanya av tayyarele .. borsacıları tesbite çalışacak, ba- Malı ~lan her tüccar l'nd ki dımanm billın.88& teelri altmda kalan şunları ilılvc e<liyor: 
,. ndcn mUrekkcp blr tcşklle bağtı al. zı simsarların lüzumsuz mili.fa • malı gösteren fatura ' e 1 ~ı:ı mahalleri gezmı, ve !el!ket g!Srcn aı.. Çö~.,U. e\•veın. Ja~onra Ue hJlrp çık 
t uyyareyl dtlşllrm~lerdir. halelerini önliyerek anormal fi- bir kişiye devredebil~ v~er... lelere yardım eJllmw için tnllmat tığ1. t&kdirdc~ Brttan.xn lmperat..ot"IU.. 

Dll;j:man, Almnn o.raı.ls.1 tızerlnde tıa yat temevvliçlerine meydan ver- clisine fatura devrolunan şahıs, verml§tlr. ~~uıı bU.t..Un ku'lYctllU'IYlP. ~crhal. Blr 

~:~~·~. ~d; ~ı_;;~~:.B.C. ~~~htl~~s~~~~~.i~ıe:~ ~~ ~~ni~n~~~~~ ~~~~~e~ : 1 cı· 0 ur·10E HALK :: ::.:~~~;:::=~r~::~ 
~ark cephesinde Ruslar, her hyarak fiyatların yükselmesine e;aktir. Böylelikle, ihracat mal p O . ...ota.ı~1r t.ılt: do.ııtu stbi ı;&ter~ur. 
raftamcvziforini muhafaza et- sebep olanların faaliyetlerine sed lanmız üzerinde zincirleme tica- AÇLI TAN ı.takS&dl. J~poııyanm baklt lstcıacrl 
l'•.re 'h: :vahut mukabil taarruz ~elemek üzere resmi makamların retin önüne geçilecekt' karşsında. şımali ~erlkanm, rcıutııık 

arda bulunmaktadır icraatım kolaylaştrracaktı:r Faturalar ühUrl ır. W• , uzta~uu. talırlk <ıderek. nırıc,ik 
Almanl~r. Leningriıdm şarkın- Diğer taraftan, imzaİanan üzerinde ciro 1!uamel~=" v~~ Olu·. YOR Amerika ile Japonya. arasıııd.a. ~tr mu 

la~J Fin kuvvetlerile birleşmek Türk • Alınan ticaret anlaşması rulan tek mühür bul w • • ha.rcbe zuhurunu, d~ muh ... ldtıık 
•l'Jn o tarafa sarkmak j tiyor • üzerine bir kısım muhtekirler, bu suretle mühCirle~ ~i~ olar.ak teı:ııln ctmekU. o zn.m.ıı.n. Bir. 
tr. mevcut malların fiya.tlanm yük- turalı mal ihraç edilmeöiği tak. \~, ı~ CA.A.) - Vlşfdc tayyaI'<'. ~ Amerika)~ a.gt.an lıa:ı:ptc, !n -
Mosl,ovanın cenubunda kain selt:mek için ihracat mallarımız u dirde dahiU J)Syasada erakeode <!en !nen mttatemlektıt nazırı Amlrııl gUterenin ya.ıınuı. eUrUklelX!cl; husu -

1 ulaJa ve Tulanın şimalinde Ser ?.erinde geniş bir spekülasyon satışa <;ıkarılacakt P 1 Pt:ıtoc denıJ.1ttr' ki: swı.daJ'1 §lddetll o.rzu.su, nlhJ\Yet ta.-
µut'hof. Alexin, ve Maloyarosla- hareketine başlanuşiar ve fiyat· Her tUccar. sat:ğİ ve devret· C'lbuU bUtUn kuvvcWc muk&vcmct he.lWılt. ~ oıacatttı. u 
vec;te A:man taarıuzl~ı tarde • lan sunt olarak ytikseltmi~ler • tiği malm faturasını mühUrle _ :;ur. Bu kilçllk fakat ıızlmll m1lı! • Gazete, ).-az.ısım §Öyle bl rtyor: 
... ilmiştir. Tulanm cenubunda lır. mek mecburiyetindedir Mühü ı •cmlekenln kanı.n IQUdlr. ctbutrye A\TUPa lot.asındaJd mıuctıer lıı.gn .. 
kanlı h'r muharebe cereyan et • ı Haber verildiğine göre, Tica • silz ciro yapmak isteyen spekilZ: yapt:gım seya?ıatuıı bu int~ ne dö.. tere uğrunda ölınU§ler, ne ehemmiyet! 
ıı1ektcdri. ret Vekiıleti, piyasada halkı ale· lfttöıier şiddetle ta.kip edilecek- ·ıUyonım. var, :\merika mıuetl. h.'\ltUd I11cnfo. • 

s-.rpul"hof ile Alexindc Alman nen soyan bu jtibi s~külatörle • tir. Bu kararın bilhassa yiyecek Amltol !1\llll:ırı ıuı.ve etmı,,tır: atıc.ruıe zıd olarak muhıı.rebeye s.Urük 
ınrın O!-..a nehrini J:eQme teşebo- rin sorgunculuğuna nihayet ve • maddeleri Uzerlndeki kara bo~a Halbuki CLbuU nıerhametsiz "1r ab lenmiş ne chcınmi,ıetl var? gsrçıı, ne 
b"~lcri akim kalmıştır. recek bir karar almak Ureredir. oyununa 500 çekec.:~i anlaşll • ıuka allmdııd1r. Halk açlıktan öıU • taııaamo. olursıı oısuıı \'aklt ltııznn • , 

Volokolamsk mmtakasmda Alınacak bu karara göre, bun• m&ktndır yor. Harekotımdell cV\·eı cıtıutJnln a.s manın kendlsl için s<:ltunct olduğu! 
c:cmber içine alın~ olan AJ. • ke.11 kuma.wlanı korkuJ:ıç ıı.blukamn fikrine saplanmıştır. lö'ak:ıt mlllctine f 
ınan kuvvetlerinin QCmbcri ya.r • v. izlerlni zayıflatan YO<:utlıı.rınd:ı ta:ı • bu harbi no kadar uzun zaman tnbmil 
mak hususundaki teşebbüsleri 1 yana da PA RT ı· yan zabit1eri ~Uk zablUeıi ve nefer cacrs·-. mllstchak olacağı sUkQt o lcıı. 
nkirn almıştır. Icri namına Clbutinın Frans:ıü:ı kal • 1 dar elim olacaktır. 

Doneç havzasında mihver te • muı ıçtn vutretertnı so.'luna. Jı;aetr 
. kkülleri zırhlı lruvvetlerle tek ir Avrupa G R u p u N DA 7a.paca1Wırtro baruı. alenen ~e resmen 
.tr taarruza ge~mişler, fakat bildirdi. 
•üobet neticeler elde edememi§ı" k f -----o-----

ı t'dir. Almanlar SivastoJ>Ol önün on er ansı Icabedırse 
de mevzi alm1şmrsa da istihkam ---o----

General 
Marşal'ın 
beyanatı larda znyıf bir nokta b ı 1 Hariciye Vekili siyasi R b lnrd~r. u amamu:.. op anacag..., 1 va~iye\: etrafında izahat oma om-

Almanlar Kerç önünde Rus verdi. Hayıiyet divanı 1 _.ildi b k ::-.·e\'l'o.rlt, JJ CA.A.) - Gcncrııı 
kuvvetlerini topa tutmrya ve ha· 1 -3 alanaca MarC§&l demifUr ki: 
va kuvvetlerini kullanmağa baş• ya an Ankara., 11 (A.A.) - C.H.P. ınecll.s Mihver dcv1-Uer1 &janlarmm cepha.. 
lamışlnroır. Almanlar, motörlü grupu umumı heyeti ıı.11.9U ııaıı J..oodra. ız (A.A..) - Oii: ı:ıe cndD.strllerfmtZI• ~ııca. Amme vasrtslnnnı lrullo.nnın~klan --<>--- gUnU saat 15 t.e reis vekili Seyhan Avam Kam.arasında. Roınaıım bon:.. ser\'lsleriınlze ve mtlnakal~tmuza. u • .' 

yerlerde ara~larla askerlerini s J "'h mebll!l'J Hilml Uranın rcisllğlnuo top. bardrman edllmost. 1htimaı.1ne luı.r§ı mumı ve a.n1 bir be.akın yapınala.n 
\ C rnalz melerini naklediyorlar. Q Q i 11 elli landı: 1 Slr Arcblbeld SouUı.by tara!mdan so. ihtlma.Iine karii hazır bulwım&byJ:z. 

l\.ubl"<'f, 12 (A. A.) - Röytcr: 7 Ruzname mucibince parU hay.!fyet rııla.n blr suale cevap ve.ren ÇA:lrçU de- Bu malwı.tl& ctzll g1zll " mımtazs. 
So ~c~ kıt!\hrt Volokolarnsk böl B / " dlvanr, ccçiıni yapııamk tasnif eooun- ml§Ur ki: mıı.n çaJı~a.n kuvvetli ~kil&tm blr 

ı::csir.ı'lc (S) c'\i:mndn Alman kuY• er lll da doktor MU1ta!a Cantekin (Çorum) "Harbin cereyanı bu ~ bom • aralık kUU. halfnde blr baltalama hn.. 
veUcrini czmciı> t~ebbiis ettikten h / lsman Kemal Alpsar (Çorum), Doktor bardımanmı icap clUrecek olursa. bu rckett ynpablleceğinl hes&plamabyrz. 
SODr'l imdı de lm nokta3' I muhasa. m a e j le r i İbrahim 'l'all Öngören (Diyarbakır). slyru4 tedb~ almakta tereddUl et • Amerikan ordusunun oen. Alman 

:ı etlniılerdlr. Bur.ısnu zaptet • Ali RQ.na Tarhan (İstanbul) Zlyn mfyeceğlm. propagandasuım metodlo.rmm kendi. 
mek için hldotle <;arpışmaktadır . H Karamllrscl (1stanbul), Recep 'Peker Southby blr sual dııha sormuo ile sini bUyük blr ~ye d~dllğQntı 
br. . arp tme d Cln (Kütahya) ve Naci Eldeniz (Seyhan! \de Çörçıl bu hu'1lata hUldlmote lUmat .lA.vc etmiştir. General her gUiıltft poe 

',foja.l.sk civanndn b r kesimde V rn scçlldiJder1 nnlll§Ilmış ve riya:set<'' ctmen!n iyi olacağını aUylemlştir. Bu 't ile Almnnlarm gizli tan.llyeUne da.. 
.vvyct!crın ynpt.l!itları taarruzlar 1 1 ~cçim eonu heyete tebUğ cd~tır• ~' .ıptıın mor.nun l<alnııya.n Soutbb . kendisine g&ıderllen matttmat hak. 

Al:nnnlarm kuvıletll bir mukave • ö r e 1 eşeb bu•• şe Bunu mQtealdp kUrsUye ge.lcn Jı~. • nl llerldc b!; kere dalla soracağı. .ııdrı bir çok misaller zikre~tft'. 
mc" le k!U'§ılıışmı!1txr. Netice bu • 

1 

riclyo vekili ŞUkrü Saraçouıu, dllnya u. ıı..ıyleml§Ur. General dem~tlr kl: 

~aka ar nııılfun değildir. • k" ' o'"rnll ·or s1yast durumunu ve bu meyanda bizi 1 4J - ·---- Alleleme:ıı Amerikan ordusunda 

' d .e ·ka 
Bahriye 
Nazır nın 
beyan tı 

--0-

bu 

L<mdf!l 12 ( \.A l - BlrlO§lk J,r 
mcrika b~hriyc nazırı albay rıoı>' 
etin n:rm ol<h~u hlr bkyu tta P' 
ponynnın n~ tlerl v hare .cuerl ~ 
ş sınd:ı Blrlcyh• tı.mcrU.anın d~ 
tazı:ı. mus.ı>nah'lkfi.rltk göstcreoıl)" ~ 
ccğlnl ve ~ııror vtnc"'c 'I ro nııı 
g-cldlgiui aöyl m~t r . 

Londra. 12 < A,A,) - Blrle~U: JJP" 
rıka lı::ıriclye nazın Kor et ffiıl ~ 
ml.ş oldut;'ll bir beynrı:ıtta "h r dV

1 

kıı harp kıı~·.ııtnd>ı bulunuıat:ll cef' 
hakl,mda vatand • rını lkıız ctf'il c 

ıır. 

J..oniJı~. l.2 (~. \,) - (R.B.(.' .. ) , 
Amerika h:ırlcıyc mUse;,:ı:-ı SU~~ 

Vels irat eltiğı bir nut~ .l , \l t\f'd 
veyahut J,apony nm her ctı tt ıı> 
ılo kıır~ı lı:ar"ıyş. bulundıtlhıı;ı.u ~c' 
r!knn nılll t·n h'ltırl 1t uı~. ıııueflf 
mağlCıp cd lm ı~ I• !r tcdn~ 
lıktan l;:acı,nıtı ~ıy \ :ığ'u.ı ııöy~ ·l'llt: ' 

Mij•rıd:lb,ıı. ııaıiftl;.t •kl vnzıyote ~ 
z.U nakleden Vcls bumdı d:ı ~ • \it 
hlr p~rde ıııt nda bar kete ı;cçmeY: 
ti.yen b'r dı \·lct! Paıılflh vnıl!~ 
tclıllk<'yc saktuğunıı vc n.hnl i,ş!' 
oian imal\lnı kayd tmiJıtlr. 

Jaııon so:ı:ctmU. Çur~ili.rı ~00 n~tl' 
hakkında. tcc:ı.vUr.k ır bil' J!~n l\tı!!' 
narak ''Amerika. ile lnglltcrcnlı> vJ 
y:ırdnn siyasetine dalıa ne lmdM t' 
man cevnz verc.ceğimiz, ruruııu~ 
va~IAl'tondan ı:;;etıreee i nı-tJ 
bağlıdır.,, demiştir. 

Çörçilin 
nutkundan 

sonra 
2ponyanuı 

ingi tere erı 
şüphesi arttı 
Toky~ U (A.A.) - D..N.B. ,.JI' 
Domcl Aajnm i.Y\ hı.bcr all\II o': 

!dlcrc atfen bıldlrlyor: ,. 
ÇörçWn .son mıtku, Japon .. 1tıfl 

rfkaı:ı mllmkı:~rl Urıcrbldo ı' 
nıll.Bait bir t~r ye.pablleooği t1'ııfll 
edllmcktcdlr. 

Çö.rçil, Ja.po~a kar§l dlplOfJ111t , 
bir taarnız ba§!:1.nglcı olan ı.ı ı:ııı~" 
na.tta bulunmak üzere, hn.libıa.Zırd tlf 
mll§ktll TaZJ.retı bl1hul!a ::ıeçoı!f tf 
Ql)rçll, bir yandan .J:ıpon~'\lya fiti 
htıımllnfyetlnl g6stermeğe çalıııır'-' , 
dlğer tanı.tta.n d8, PıvUik.to bir '~ 
pşna vukuu takdirinde derhal ıı 
nan edeceğini söyltlyor Ftı.kat JL'P"", 
ya, !ngruz gaıera~o poUtil·•~, 
rmm, ~tına ı,ım t:ama.mlan1B1' 
ro ~iş ba.§md:s. butundllıd'r 
keyfiyet.ini gözden ltaçı:rm&makt•6 <' 
~rçilfn Alma.nyanm htıcuuıtnf'I 
aynı zam:uı& Jııponyaya. karfl ı• 
ettiği. korkutma. ııf;y11o.5 u, her Jll'-

1
-t' 

.Tıı.ponya:n mllıverden nyırmıık s~ 
simi mab.ıı!tur. _..,/ 

Kızılay mecmuası çıktı lffi an J uzaktan, yakmdan aıo.kadnr ~n M. Cavada bir yanardağı Jıizmet eden ge.nçıer bak"'kmda en~ 
c.: r nkll ı;ok gllzcl blr 

1
,apa.k 

1
• .J 1 liseleri ta!s!len izah etml.§ ve eöz a. patladı 17.har etlen mektuplar &Iryoru.m. Bu 

d ı ..:ıJ;ıyın lllt mecmuası çıl:mır- t-0ktıolın, 12 (,\,A.) Svenııka ı l:ın mllteaddlt hatiplerin temas ettik. ı 'fol<) o. ız (A.A.) _Can adası. alllere, nııker~,.:re killi mlktarda gt. Kongreye da\•et 
r. Kı:ı:ılayrn bu sayısı bir çok magn. 

1 
Da ıadet ı;azl'tcs:ln n n. ıhablrme gö . I hır! me\'zutara hartclyC' \'ekili ııc bir- nın m rkez b5lgesindekl Smcroe ,.01• da verllmcdltı, haırtalandıkla.n zaman l · -Gal:ı.ta.saray Oeıltllk kulilbUPıli'"·~, 

nlerln Ç'>'{ Qstllndedir. Kızılay mec. ı e, Berllnln s ılilıı~cllnr m:ıhfdl"rin. likte a!Aluılı Milli mltdııfaa, tıc.uet kanı lnditaa b lıını~tır. Yeniden 15 ıyi bakılmadığı söylenm~ ve onlar da KulilbUmUzUn &en 'ilt !dl lOPpııı 
,1u;u1 mi bir dergi (le~n. bir ınlon drn Vlyanada bır Alnıp lmn1c:nn ' \'e iktıs:ıt vekilleri de ccvııplar ver. yeIJI Krnlcl' açılmr:tır. O\·alara dofnı 1 tuna lnıurını~ardır. sr, 22.ll.Ml cum<ırtc ;i ünU asııt ı ı ı ..... ::ı. .d r. İ!:iııde bir ı;:ol< l!ı.ıınm•!! sının loplanm ı ~~ub:ıh'l oımatlı" t "11"1erdir. inen J vlar birçok knsab:ılan ·tehdit 1 Gen<ıra1 nisanda Göbels tanıfmd:ı.n de Beyoğlu merkez ıo al n yııP 11 
nuhan rl rln )'&Zila.rı ve r esamlonn beyan edllm kt ı r. 

1 

Ruzruımcdc ba:ka m'l'ide olmndığı etnıektccıır. · 1 verilen tfttimattnn btr misal zilcrct caktır. 
r tUrl :1 vardır. lç!nd llllmtnz ıc:ın. r.ıııt ıo 35 tc toplaııhyn son \'Cril. Tclls;a clll,cn hnlk bu böl.,eyl tah.. ı ıniatlr. Bundan evvelki ıctımada c>I< rl> 
• F :ılk'ln, Esma !Xnlz'in, Dr Avrupa mt.'ltir. lire rtm"kteülr. .Amerikan matb ıntmın bize propa olmadığından bu d fil mevcut e.ıt , 

c l;ı At.a .n, Sal!lı:tddı.n G.ın"'örlln. ı. h rp ı;nnda mcyzuları \'cmıc f bizzat bl • karar vrnlccıc'ttlr. ntıllln nz:ınııı t 
'rot'~: ·~ R.8§!.dln. Dr. s:dl lT. z • ıim propa •anda y3p:n:ı.mız:bn d ha rifh'rl c.-h"mm!ycUe ric olun•Jt'· 

ınakm, Fe.'1t Zahlıin, çok güzel yazı. ~ müessir b r nrtic" ..:erir. Ruzname: 1 • 

lan, hfklyc!cri, Cemal, RaUp Tahırın .. n d AL Macaristan Maliye NazıTT ı - 19((). 41 malt ra.po:-ıs.rın t 

kariltatOr ve resimleri vardır. U 4lı A klk ve laı.buli1,, Ber aym Ok g'l\nU tıkacak olan bu G •rlln r ~ H.r>uııı, ız (A.,\.) - ldacnrL'Ston mıı.. 1 2 - İdare heyctıertmn 1ntuııı.t>ı. 
OD mecmuastm her ;n •rıl.ı ~anel Teni .\im.elemi inden uii)b.n~ı. 1l ltün 1 llyc na~rı Dolct.or t~mcn:z:. lchucller 3 - Yeni idare "-••-'- f!ttJlı 

:ıa, yerde arayı • ıııllııtnilı•ıi'1hı ıır7.USUna hü3 \ik bir lllllllklı• hiz.mc t •}dor. ref'D.katind nozaret rnlıskt:ırı Ada'- ı ~ _ y_. nmum•:~:::::-.... uı. 
r. llnhr.rlmpı S::ı:lıl•lyc ilan ikinci lrn.t No. J~ .... A l ,.. · il .....,. ----- .IJl."'"" ıı-~ ·::ı. . tHii tt&ıflt?Mi ""r .. s ı z c olduğu hıı.lıJc bu ımbnh 5 _ lttılabQn ---~ıı 

.. C ti• Romnya eelınl~llr, muıu1 heyet ~~rl.. 



ııonlar 
..... 

ıGöz UO.şai-tan 
bir vak'a 

~·aha~eden varasmın sargı bezleri 
geri alınınca, o da bir gön1lek 

~ ..... 
aşırıp yarasına sarroış 

, uekçt :rc!almtizıde, sorguscı ya.. 
c ~re birinci sulh ceza mnh. 

n kap:eı önUne gcUr!.lır ge. 
~ koridoru tnr anda. m:l!tck • 
~ltıı koku sarıverml§tı. Öylesine 

ki, bir dalnkndan faz.la. t.u. 
flı Cdemcz, ya. tıkanır " ya bay 
~ C'Cfuirstniz. 
ıı.~k bir lıaldtıydl, Bu soi;'Ult 

ill:rtmda. bulunan y<'gtlnc r;cy 
'o!. ~k bir cek<'ttl. C<:ket n ö

l' itnc 11c tutturmu tu. A r:ı. -
n l:arnmm ıı:ı.r"ıbr klnde 

töruıu~·ordu. Ilcltçlnln ıınlat .. 
Cö~. feci bir ha.stalığ"tl. mtlptc. 

• l\azuratını lu11111ndn:ı ffrnz ~ 
•U, 
~ . 1ları uzamış, g6z.leri cukuro 

:\l' ~ngt anps:ırı irin (;'ibiydi. 
İl~·ıe feci bir vazıycttc.} dl ',ı 

~ r Yanından ya. bir ı.o1eralı ve. 
~ı gibi kaçıyorlardı. 

mero.kt beni bu tnımn 

kıçırmak d.-ğil, 'bUA.ltls 
Elimdeki mendili z;wnllı 

t1bi burnuma tıkıyarak yanma 
, ~a bulıuuk gfü:lerile bnktı. 

lriSrcııı mtı, gi:irmedi mi pclt 
\ ~diın. Zira yintı aynı mA.n:ı. 
tôzıerım yere tndlrdl ve cc • 

11tnClldil ceblndcn çıkardığı bir 
( beltç!ntn si:;arasmd:ın ateş. 
~ 
.~ insan ne gibi btr 

.,;:: buraya getirllm~ olnbUlr. 
\ Olaa. &dtlye doktoruna, or • 
~ye kaldınlmaat için 

ıı. Olduğu akla. ı;clebtllrdl. Fn 
>'it, bıı adam blr lllrmzdt. Hiç 
~· haaızlılt ııdaın seçmiyor. 
I\.~ nice nioo tipleri 

~ hAkimtn ka~ı.smdıı görcbı. 

de bu zavallı hasta eğer i!ado 
l.:ıe, bir dereceye 1~ dar mıw 

hatta. masumdu dn. 

~~un &kJ.mıdt\ kalmıyan bit 

-;: ıemu,u. Orada bu menhus 
tı._ hkalanm~ kendisini tc -
L::'rııedlg1.nden achrimlze gör. 
-ı11. 'l'abU buradv. hemen bir 
~eı Y&tınhlı~, gUnlercc tcda
..._~, &neak, ameliyatla i)'l oın. 

l"tl böylece yauıynblldlğt 

~ nctlccslnc vnrılm~. 
~ taburcu edllm~t.1. l§tc ıı. 
~.olazı ha.sta, ltendls1nl ndll .. 
~~ ını~ bu mrnda işlemij, 
~ ~ çıkarken bir haııtnnın 
tı, koıtuğu altmn ınkıştınnıı;. 

ıı,~ mahkeme.) e çaCTnldL 
~e içeri sirıli. Sut;;lu yerme 
~binde hlllthn, kAlıp ve 
d-.ı, bcltt;;I \'c benim gtbl mc:J-

• °bıırunıa.rma. 1;ölUrdLl!er. Suç .. 
: &~ıtusu mahkamc ll!llonunu 
011lurmuştu. 

, l!vrakı okutup, auı;un meJU, 
~lılaYmcrı. sordu: 

1 l'ıe bak:nad:ın neye bu 1.§1 
1-.an? 

~ ~hyordu. Nihayet yav~ bir 
r 

1 
l'r t cdilecelc derecede dUz 

~tldo ile: 
l<ı.lı"-ım yüzUnden çolt konu

; 1ın, efendim, dedi. S:urece 
~1i.U~·ııyım ki, ben hırsız dcği.. 

h 
'l. ·• C''6mleğl neye ç:ı.lmı.,sın 'l 
~dırn, çalmadım. lnanın b::ı.. 

lledo b..:nl iyi cdcm<>dllcr. 
lhış, .Ne yapalım, Allah bOy 

~'lt ~Yle oldu. Beni t<ıburcu et .. 
~t ı:ıllarken hnatanenln mnlr 
~il ilıdaki sargıları ı;ıkarrp n'. 
~ '°hktıı. tııUrUaı. Yaramı a-
''iala öah& !azla 1.5ler! dıyc 

Onu bnna bırakın dedim. 
~ 
~" &:argılar hutnncnin malı 
~,/1 \'crcmtycceklcr..nl :ıöylc -
)~buı.:ı ü.stUmde, başımda d:ı 
~· ~~r bir gomleği:n olsa, 
~ tnın snrardtıu. Çareaiz, 
'ili tal(ı karyolada yatan. kat 

~it· ' rı olan yab:ıue'ı bir b:ır.. 
"tını nlm:ığı düsUndUm ve 

\ lka1'kC'n vava c;;a alıp lto'. 
) ' hlırdım. · D• a rd ya \'ll ·n 
la !{ tr. lun n k:ırnımdaki 

t t 

t<'lll\ n &ahlb ol n hn ta • 
~ :ı dığnnı gormu,, ben 

r Çl\r.u:::, Q:ıJ:tabalm:ıları 
~~ ıtan"yl birlb1rinc 1;atmt!} 
\ •Qıı" kn.pıdnıı cı\{arken 

t, 

'tlı (tl'\ m ı·~.,rbu~nzl.-

yet ka.rcuında buluna:ıydım, bu ada.. 
uıın gomleğ ııt nloıazdım. l"akat ha .. 
ltiru bey, \ı<;nl en çok Uzcn fCY bu 
ılıı değil. 7..!l.ra.r yok mrıoız damg11m 
yJycyim, fakat bu kat kat gömlek ısa. 
hlb ndamın, yırt.ık bir gömlek için 
'\C l,,..,'koc:ı. bir hastnnenl.n de birka~ 
parça sargı bezi için ynptıı.ıan ~ey. 
dlr. 

!{eUcedc h6.klm, maznunun mua.y .. 
}"(' ı blr lkarrıetg!ıhı bulunmaısına. bl. 
n <'n nırvl.ııfiyctıne !Uzum görmedi 
\C keııdltıint s ·rbcst bıral:.ar:ı.k cvrn. 
kının alt olduğu mllbkcmoyc sevki 1- 1 
ıu dosyayı rnUc!J.,ıum•ı:nill •e iı:ı.va1c 

ettı. j 
Hasan mııhkcnıcden çıkıırlccn hUn

ı;Ur hüı:{)i.lr nelıyor ve kendisini r;l:I.. 
r\'O hal\ yü~ \nü c~tcrol• ve bir k • 1 

nnr.ı tl!ltUrercl' k"ndlsınd<'n it· çış1 • 
yor!nrdı. 

Yukarıltl vıılm t:ımamen lıakiJ.:ldlr 

,.c ha t.ı_ncn1n iı;ml de bizde mahfuz -
dur. Maaruafih suçlunun ıımırlo. td • 
dla.sıno. rağm n mcıo:lt(lr h:ıstJ.nenin, 

kullanıtmııı lrlnll sargı bcz.lcrlnl tclt. 
rar geriye alarak hastayı yarası :ı~ıı: 
bir halde :ıolrnlt 'Ortasm~ b:raltt:[mlı 

znnnctm yoruz. Allikadar ın:ı.ko.mbr, 
herhangi blr şekilde vskayl.:ı al ka -
dar olurıo.rs."\ kendilerine icap eden 
izahatı \"CTCblllri?.. 

AllLtl"fı; l\J.HABlltl 

ita/yanların denizi 
lllr iki gün sonra. İtalyan TRAl· 

yosn Akcleııh: nıcsel:sinc tekraı· 
t;.cmns etti. ıtalyan tayyareleri 
l\Inlta aıl:ısm:ı teca\iii'. etmi,.ler, 
yı:ı.Jmırslar, yrkınıııJar, Bunn miit'C'• 
nkip ~o sözler: 

''~Ii\teın:ıdiycn İngiliz ha\ n ve 
clcniz ku\"\'etlcrinln hC'ılmcti ile 
neticelenen ha ~lılnlin Atrdcnize 
itnl~ :uılann ''3farc Nostro" (nt
z.im deniz) tesmiye etmlıı; olmala. 
rmr fnh':tklml\ et tir('('C"j;inc hiı: 
~üplıe eıllletne1~,, 

AJ<dcnf?:clc ttnt:ra11 rnd\~unnn 
(lct:liği gihi mllt~r;t:ull hlr 'ııc7.imct 
hal.llmtcn Yardır. ~rat bu lıeıı:i· 
mete Tii'.;nyanlnr in~lider rlcğil 
ha1~"1Ull:ı:rdır. Hu ~klicJc neticenin 
ttnlyruı zaferine ''nrnrnğınr tah .. 
rnin edebilmek bitaraf 5el'irciler 
i"in pcl• zor bir i5t.ir. Eğer Ame
rikıı.n knynnkl:mom t:ıJıntfn ettfü
lcri :;iM Akclcnlzdeki bo tngilil 
faaliyeti simnli ı\ frikada 1-ırla 
nıın hir hücumun mukaddeme i i c 
ncırrı 1tnlynn do;;thırmtıZ!t, 

JliiS(l.} in Oalıit Ynlçın (Hatx-r) 

- lyi ama, ben biraz evvel bir 
::wy sormak Uzere onun odasına 
girmiı;tim .. Doktorun elinde bir 
fotoğr;:J" vardı.. Beni görünce 
kaşlarını çatlı ve fotoğrafı der. 
hal cebine koydu. 

- Kimin fotoğrafıydı bu? 
- Senin 
- Beni~·· mi?! 

- Evet .• Evet .. Gözlerim beni 
aldatmıyordu. Doktor. iceriyc 
girdı~imin hil.:ı fnl'km<la değildi •. 
l{ao: ı aralıktı Fotoğrafı öp·;. 
yon.hı. Şöyle bir ~öz atlrm .. Ve 
&ızi tanıdım. 

- Vall·ıhi habnrim :vok bun. 
darı • .J'imt>t h"nım! llrm C"n bu. 
ra 'la ununla u ııunla scvifmlei{c 
gelmedim ki .. 

- Ben ~ana sununla hununla 
scviş'vorsun deın\)·orum ld. Fa· 
'><.t, bizim dotor reni ~e,·erse 
buna ııc demeli? 

- l'vtt.. Aynı suali ~n de ~:zc 

...__k 

•er şe ', en evv&I mu it' 
intibak ediniz 

• 

Fıkra 
:ııc=::::::::::a 

z Yemek 

Ç OK zeki, çok malUmatlı, çok dürüst 
ve ~k terbiyeli olabilirciniz. Muhi. 

tinae intibak etmediğiniz dakikada bü
tün bu meziyeti eriniz kıymetini kaybeder; 
euoelce birer meziyet, birer huslet iken 
büyük bir lıımır ola1·ak görünür. 

ekalliyetin eline geçmemi§, her vcıkıt huv
vcti temsil eden ekseriyette görünmüş • 
tür. 

Doğruyu siz görmüş olabilirsiniz. 
Fakat yapacağınız §CYi cc.wclii muhite in
tibak etmek, vaziyeti diizeltmeyi tea'rici. 
harekete bırakmak lazımdır. 

İyi tanı:lm eıHlmiş, bU~ bir""
ıu tctmııu:lh 11 lınaır 

4 
bil' 

solra:la ~emek 3'~mı!k bana alı,m:ıı. 
nı~ la u.ıl:ı.r 1 ı:tn lııı.k:iJarl:R.n zareınc. 

lidtl bu d~e mnıı. ~"' lıtr 
50fnı.G:ı bUe pot ıma.nhu; meııe1A eti 
1.em!glnden nyrrmıı.k bısu\.anda. ~ 
t"lı bıça~ı iyi b.-ull:ı.nı:ım.~ar; ha.t.. 
tA, kcmlb"İ 1..-n~r.nndaklnin yftT.tine'. 

fırb.mrıl.w nıt.dlr dt)ğllı:ilr. 

J;uJcat bıı bec-erlluWlğl li8decm bla 
'f.-uılierl ~:ırıtı~ı 7.ıınnetmOJinu. 

'F.sld r.:ı :w hllli.Umt.arlarmdan iblr1 .. 

ııJu r:u ~D(l1ığm."l. b kınız: 

Halk lıiçbir zaman ve hiçbir yerde ırevlmli.(Je tiC.}atuı.t mcrnklısı dan 
tılikfundar ı•.ımln nte5Jıur o~ 

de rıı.ri , klrorl!uile ~u:uek ~. 

.... ............ .................... TARİH FIKRALARI 
lr Itero\k parcası, tam ~ 
otunuı bir bz~~ın yüzU.uo Crrb .. 
mıız mı'l' ırec1 l"a~ete d~ hlildtm 
'Clıı.r, lm<lmın na :sOyllyecet-lndo hl" .. 
ııüz. n:U~reJ1ft ynzJ~tln:\cın iSlatfn-"9 

de erel. lıem;:m panna~ MD.. 
ltll'OO Ur:ı değerl.ndcld J'İizllğtt rtl~ 

nr: - l\lad:ıı:u, der, -=17.o bir~ 

olsun.. 

Güzel ve hailevi kadın 

Mari Antuv et l\Ia1am güler, \ııı.l.}-e.t di&ellr. 

Fransa ihtilalinin bu muhteşem kurbanını 
çıldnasıya seven isveçli kimdir? 

Jö'ukııt ert.esl akı:;.ı.m hWdbııda.r ~ 
n:tlerl bir t!e rokar ld yemek :rdtf 
DJllSSDm etr:ıfmdB btr :yığm lıll:dla. 

yc.:ndt lllOT. "l'aul birer kemik ı-t'• 
r;ası behllyorlar. Bu !Wdlseyl Jlllllıld.• 
denler hUl<ürnd:ı.rın bundan t11111ra 

tel< f>o.5ma sotmya otu.rdutı- 'ftl 

lıaşf\a bir odıı:rıı neklettllbd ~ 
le.r. NA81U111'r.bl 

l"rarum. ki'alı on altıncı Lillıtln gUzel 
ve h:ı.ilın1 karıaı llar! Antuvnııctt her
ltes blllr. Pans halkms., yiyecek ek 
ınoklcrl yoltk('n ''paıııta ye.meyi,, tav.si 
:!-C ct-:.t~i sByl nen bu ıı.slcn Avwtur. 
) alı lmıUçc, GlyoUnlc idam cdllm~, 
I<'nuısız ihUlllnln tcdblftzıc kurbnn 
gidenlerden b1rl oım~tur. 
Bunları bilirler. Fııl:at :Mart Antı<

vc.notı seven vo onun tarntm.:b::ı so 
\•ilen erltcğl pek az ltlmse blllr. Bu 
erkek kralıçe .AntuvancU pek seyrek 
ı;orUyordu. 'Uzun senelerden ısonnı. gö 
ril9ebUlyorlnrdı. Fakat krıı.llçentn ı. 

damından eenclcrce aonr& rınrroağır .... 
da. onun tarııfind:ı.n vcrllm:ş bir yü 
zllklc öldü. 

1774 aınıcal kllnunuMpilllnde M:ırl 

t\ntuva.ııct, tıcı:U:?: Fransa. tnht.wn 'ı:_ 
rıs bulunan Dofcnln genç knnS?ydı. I 
Maske ıle 1,ura.k ettı5i l>:ı?.laba:lık bir 

Pnrls balosund:ı., a !l Mr Jav~U ,g~nco 
rastladı. Bu lsveçH gene: Pame mUrcb 
blsl ile b!ı1lktc ı;P.yahntc gelmlfll. 

tsrul Aksol dö ı.~er&endl. Buzun eı. 
c!ckl reslmlcrlnc ba.',ıln.c ·, o.uı .ea ıs 

tL"llal dercoede gi.izel bir adam olduJtı 

1 
anlauıııyor. :MUkemmeı bir alnı, ince 

ve arnl(ksu: dudakları, nazlk 1> kışlı 1 
bUyilk g!Szleti vardı. 

1 HnUrat deft;erlndc okunduğuna ı;l.I. 
1 N, o bo.lo ııJiaam1, genç ls\ccll b!r 

kaclmo. söıılllnU k.ıptırmL,tı. Ve O '.e.
dma, bUtün hnyntmca andık ko.l:\eağ • 
nı kendtne '\'tl.ftdcdiyor. 

Bu kadın. ı;rtıphcsiz Mo.ri Antuva 
netti. O geceden l50flra Alt!!!el, Mari 
Antu\'nnetl tı:.m lürt :scno gormcc! . 
Falrııt bUtlln bu mUddet zıı.rf :ıd:ı flit 
buluşmayı dn!ma hatırl:ı.dL 

1778 scnesı ağustosunda t krnr 
Frnnsaya gclml1'tL Ş!mdl :Mıı.rl Antu

vanet, t'raıuranm kral~l olmu~tu 

Fıı$at o uzun boylu genç Jsv r iyi u. 
nutıunıunt§t, Arltada;, oldular. 

Genç tsveçlı.ııln not defterine y..ız 
dıklanna baJ;ılır.ııa, :!lnrt .Antuv c in 
sıhri oııun ür. ı·lndc ı::-ıttikı:c nrtıyor: 

ve !.fart Antu\·aıwt de bir şnrl.ı svy - • 
lecliği aıra.cıa, ,özleri İsv<-ı:H gen<' m -

sorabilirim: Buna ne demeli? 
Çünkü iQenim bunda bir su<:tL>n 
yok. Beni bir kişi, bin kişi seve. 
bilir. Bana gelince: J{albi.min ı .. n. 
p1sı k~palıdır. Nimet hanım 1 O
raya hiç kimse giremez .. 

- Aman biiyiik s6ylcme, go_ 
züm ! J(alplerin kapı ı, zinJ;m 
kapısına benzen' . Ibfıf :tıir 
riiZ!!ıir o kapıyı dcviı ip yıi,rır. 
Bizim doktor bev de })('!, ) , bn~ 
atılu· aşıklardan de ·iıd;r. Daima 
ha tn1anm c:evt:rnırn.. F kat. 
ben ona <ln. arıyoı um. Ha i lfr 
baltaya ş p olc.ır;ım: . 1 "nl 

gönlünce bınni b,ı'.ıman'l . 
- Bn balı ıi kc1P y.ıhm , "i'llct 

hanım~ B ·n c\"l nmcl • t 
<.'den bir in ı nu. 

- Bir genç kır. bu t· tlı :ıı1n · 
zudan nefret eder mi "aıum? 

- Çok nm .ra ip bu dun tz? 
- Evet •. hem d fX''• ok . 
- C:::iıin "nef;C ' ck'n ı«>f'J'\'• t-

Lnfırc Utşınce, go.yet mesut bir t.n vır 
takını) ar, sevinçli görUnUyordu. 

Akset ı;ene Pari8tcn nynldr ve l::eı; 
sene d:ı.hıı. görUnmedl. 1874 sen.esinde 
tekrar Veraa.) ıı :ıvdet etmıt~ de lhtı 
lQJln tam ari!esl .srnnyılacak gtııııerde, 
bUtün CC\"elanl:ır:nn nihayet veren tı:
vcçll genç Pnriste ycrleşml§ v-0 8011 

gUnlcrlne kadar kraliçenin bir Mdık 
d:>stu olıırak l::ılmıflrr. 

Fa.kı:ıt ltnlbl deb§ctlc sıkılan bu 
genç ll§ılt !ı;tn J,rnllçeye karı;ı onu 
gözkmekten ba~ka yapılacak, bir hiz
met :roltlu. ÇUnltU, fc!l\kı:-t bulutıarı 

gı tt!ltço ya.ltl:ı'ı~ or 'c cğırta.,ryordu 
Nihsyct 1701 a ni: ın "o bir pauu·te 

11 gUnU on ltmcı Lu YC ltarı ı sevim 
1: Antuvnnel, Pariste kaldıl<.lurı hald 
t. rıyaca'd:ırı fecaati ke tlrdtklerl ı,.. 

çın Ş rl. hududuna d1'>ğru kaçm:ıg 

'c orndııkl kral l'nr f't:ırı nskı:-rl kn rnr 
ı sığmıne.t;n karar \'erdiler. 
nu ı..ıı ı ~l"Up eden genç laveçll 

Al::sel d!S l•"crscndl. l{ral Uc cvı;ıll 

l\:ral1çenlıı bJneccklerl bil.} Ult seyahat 
rntr.ı.s ur .::lralıyan oydu, Aro.b:ı.cı k . 

yar tiyle c :,·a.hnUn ilk 11a.11 l:ırını ı. 

dnre <:d n oydu. 
~ • hle pae portl rı tanzim eden, 

~c \ıaı il kraliç nın muhn!atn!l !ı;Jn 
1 tun t rU atı al:ın ela oydu. 
Ş:ıf:ıl. tı:-rken, Almcl >il L, ar:ıb -

cı kıyni' tinde bulunuy.n.·d ı. Arabanın 
p ncerc !ne do':'Tl.ı yUrlldl.i "e hayat·~ 
nm <'n b.ıyü'c SC\'g' llsl olnn Murl An -
t n·ıır.ct, takma ndı Uc "Mnd:ım J{ort, 
dlyc çağn'dr, v 1 makamında a:ıun 

\. nl ( pttı. F'nl· .t nynlmak Uzcre e 
rl d5nd ı a zaman, onun elini, lınrt 
Antumnetın bir JAhz!l. tuttuğu ve ı nr. 
m .' nndaıı bir ne-, s:ırıyıı ç.ılrı.n bir 
ıı 1 tm 1 n yapılı ve Uzerlncl"' ınc hC:l bir 
Zıı bulun n geni~ bır yl\z.U t taktıg-t 
s ylcnlyor. 

J3J k. Çllj planı muvıı.renıc olmııyıp 
d:ı. krııı n••ı.: • P l"late hu cdıldlği ,,,_ 
ral rda, ihtil ıın en ~ld.d uı znm:ınl • 
rmd·ı, ltratın t.z,.:ıt mulın'temc edlllp 
.da'll cJildıgı ,. · J,rnli<rnln do aynı 1 
ilk!b tc Uh d· ,ı rnllthl§ anlarda, Ak. 

tiğiniz kadar gnrip olm:ı.Ea {"C • 
r<'IC, 

Nım t Hanım "mantık,. ;.. kar 
f?l da • ~an <.'Ci"n bir rnahltiktur. 
K ndi ın<.' böyic bır si :ıhh mu • 
kabelc C'dişimc dC:rhal kızdı. 

- ~iz benim hususiyet.!crimc 
karışmayın! 

- O h~lde c::fz .... benimle alny 
Plmeyin, beııım havali iı.;lerimc 
miid"'hal" cyk"'nP!c. ha'.kım kim 
v~riyor? 

:Nim t Hanım bocal"'-Clı: 
Artrk onun rcfakatind, n ho. • 

lanmıyordum 
Kendi ke>ndime kalmnk, kenclı 

kendime dola ıttı:ık isth•ordum. 
Bunun cı:ı.rcsi \•nrdr: 
Yu ~ , s s}(' bir lmhko.hn • t

tım .• 
N.m('t Hanım birdenr.>irc uma-

cı ~l lbir <:ocuk ciddivet! e 
ctı·nıı ı. b"kmdı: 

- J.h .. be-nimi<' C'ğlcniyorl"r 
Bıı • 'lhalar~. bu i t'hza'a~,. 
la' mm edilir mi? 

Diyer :c hcm<'n otla ına gfrdı. 
Vc kaı>ıvı Aidd 'l.:! apattı. 
11 kahk ham <:..:'h!'i eti.. C' ·, i 

iJ1. I'akat bu nr 11zrıravr görün~ 
cc l~t>nd"mi tut m dım .. g-"rr<>' -
tı '1 · lın ğe bn 'adım. 

, c • rip, ne aı1' ı :::ne. bir 
dındı bu, ~ar bb ! 

Biraz dola~trkt:ın EJOJU" od"1m:ı 
donec-:..ktim. 

Korır •>Hla l.rnrlı k<:>ndııne dii -
~tıni rordu'Yl: Dc•',tor '"'c.:ıt, kım 

sel dalma Parlste kalını§ ve sevdlğ: l 
ı.rııhçenln sclAmetl namına yapmad .• 
ğını bırakmamı~. on::ı m<'ltluplar yaz-

1 

Ml§ onu kı.ırt&rm::ık için çalL~ , pınn 1 
ıar l.urıı uş, ı;nyısı:ı: dunlnr etrn115Ur. 1 
Heyhat! 'ı;tıır'i:"i~~~t'.'~ 

1702 senesinin ııulıntmın 13 Uncll 
gltnll, krrı l ile ln'allı;e)i giz;llce ve son 
defa olaı >ı.k gecele) ın g!lrmU.,, Bclçi.. 
kil huaııdul!JU.'1 dJ(;ru o:ıı~n yeni.don 
knçmağa tc \llt <'tm ~U. Fakat bUtU 1 

bu gayretler bo~unıı gltml§U ve ıı.ynı 
senenin te~rinlcvvcllntn on olttsr.ıda, 

zavaııı kscl, krtıli!.: nln öl me nasıl 
kahrsm:ınc:ı yUrU:.114,'llnU, b yUk bir 
ıstır p içind ıt.n!.§tır. 

I:ı.ı.uio.n on dokuz sene eonrn A~cı 
kcnclJ nhıtlı.s •d n b r lmlnlı:.ı.lık içinde, 

t 

AŞKL"\ DELtLt 

dm pam Ut mest seni llfJ•. 
diğ' e Or,!lldlr. 1 ııa~cml olM.,..Tiiı 

pıu·u..Yı b;ışka. bir '<'W-:l:ıden l!rt'erdL 

cnlnnn eı;nde ölm t r. Artık clll SC• ba3tı. Zatreı uzakta bir kaya gönıü. 
klz yn,md , c 1 t, !z, ve meyul! O kayadan fosforıu b.r ışık ı;lbl bir 
knlbl dolay , c ' kth! n evvel lhU. .ey pa.rlJyordu. 
:r rln.n; • İs\ C'Ç ~ ~ ıtUcrı. mııre, U. JUıyık btı pnnl tıya do ru ilerledi. 
fak t korkunç sertli •I yUzUndcn hal. Zaffel lmyayı g8rdll. üzcrind .Akııe ~ 
kın nefretin. muc.lp oımul' bir tıdo.m- ı n yüztı~Unc benzer bir ~<'Y duruyor. 
dı. Kendisinden korkı,yorlardı da. Et.•• du. Za.ffcl bu yUzllğil aldı ve yukarı 
nun sebebi de, bir rivayete g-öre, par. baktı. Kesik el çc-kll 1. So::ıra. bir de· 
maltlarwdtUl birinde g6rUlcn "ııihlrll ' fa daha görUndU ve lmyboldu. Kayık 
altın yUzUk" dl\, geriye, i"keleyc doğ"rı.ı c; 1t 1meye bq. 

BUyt\k bir klllscnın eşiğinde bitap lndı. , 
bir hrıldc d~kalmı tı. VnkUle kt-n• Vaka haldnndı ke~!.ııc aoranıara 
dl ne hizmetçilik clrr..!.ı} blr balıkçı <>- Znffel bir taltım gUrtııtU1cr l.eke.cme. 
nu ı;ôrd..ı. D fer balıkt!lları toplııyııral;: ıer ve el '6arctlcrlle C"'f'BP ,•eriyor 
gcldı. Ve kt-'1ld 'nl t şladuıı.r: öldUr • du. Dc'l olmu tu. 
diller. Ertesi gt n Akselln cenaze mera.si. 

Zaf.fr.1 adınd'lkl bu b:ılıkçı sonrad n mln1n ynpılmasmet (;'Cl~ tabubm 
Akacı ıı c s ;lir.o yn ,1 tı. Onun, l re. ı o~U Uzerlnde geni .. Te aa.rımtralı:: 
ltçc t rafın !:ın vcrllml;ş y\iztık l kılı bir aıun ~MI ve onun l1Btünd9 
pnı mnğını ) UzUklc bcrab"r k~stt meçhUJ blr tny c-örWmllştil. ?J:curcıııı.r 
t."7.ak'ımı, nehre doğru ntU. t;u yUzU ti tatr.ıtla. birlikte g8mm.egoe 

Erte3! gUn Zaficl b ılıl. avın çıkt.L ~ret ed mediler. YQz.U!• bdla. Alme-
l{ayı{;-ı nehir boyuncn yulmrı ı.stlkn • ı n nllc ı l n.fındnn muhnttum edll 
mette giderken, kendlsıoc bir hat o'- m !rtcd r. 
du. Kayık durakaldı. Y ıltnn doğru Bu tn s il.ta hlk4ye masal, ---. 
b it ı. I<ayı~ın d rl'>ı-. 1 k<'slk bir e- yahut icat, ne MrMniz d1'y!nl~ P'akat 
lln tuttulttl'l\I " rd 1 U ı elin t r pnr. Ak 1 Clv Fersen hiC !f!l.ph.-:rtz t.Arlhtn 
matı yoklu. n bUy{ık t; ıklaı-mdan b rlydL ~k! 

Zaıl ı büllln gtll" ~ığın d. ın a .m ı t~ sl"~S~ i!ııdemz, nl\Oıllıe 

bUzUlınllş ldu u halde .}Crtnden kı- Ye Um tı!lzdı. Sonu fnclav1 oldu. Hir. 
mıld nı .dı ve k 'ılt 1 t Jıği l•U .'lnll • ı ı t b lı kalan bir n!Jk. Ve öıUm\c 
t~ gtd vordıı. So.ırn k n ~: t! nen bir n k,! 

SC) e sezdırme<len benim fotoğ -
rafmıı ~el:mi d"m k. Eğ" r .. ··
met Hanımm anlat.tı;;ı .. nhnt"' 
doğru is:?. d 't nm b~nim 1 r -
lakası ı;wk c1 

• m: ıı-· ı:: de~il. 
Simd: o.nlıy rum .. diin <loktor 

bana: 
··- Siz, mesut olm:ığa, mesut 

bir yuva kurmai! Jô.yıkc:mız. Si
zin sinirlerın11.i bır wı evvel ~ a
tı~tırm:ııhı, sizi bu dnn bir peo!-ı 
livan b'bi pas~l.ım o1nrak -.
knrm:ığ:ı. r .. lrnacağım~" 

Demi~ti. Bu, b-.,Jl,i de boı, bir 
söz d"~ildir 

mmbilir?. Beni 1. nelisi için ba 
zırl::ı.mış o'ması da miımkiindür, 
Tn~ ist Jiftim 1:- y"z snçiı, 

rrenç. ccıil e;imah \'/! 1 rfa"ı olgun 
bir adam. 

Fakat. bunl·n~ın hepsi hirtr ku 
nıntu. 

Bıı.k hm , ·ı .ı 1 H .ımın d -
di ·:c ·do~ ·u •ıu ? 

Bakalı ı J l.to n lı'"\ t>ir 
niy f var n't? 

\'€' nih;w t b n rn ı ı'· ... t t'l • 

b.mdan s nra • bh\ 1 h'h · · 
ıt 1 , 

d ,· ~ . -

' \ r: B 

nızlık içinde g~rmi~ bir kız de
,::il miyim? 

Ya?mzlrktan. ~cssizlıkten hi<: 
~ikıivet etmemdi} ·m. 

Bımlnrı istey· benim .• 
Odama donuyonuu. 
Yat~ğlma '!17.ruım:ıhyım. 

"' 
FERtou:-: BEY D1'J NERDEN 

cm:TI?! .. 

- Bonsuar Leyla Hanım! 
Baı:ıımı nı kruna çcdri} orum .• 
Ta J,mdi i. Biraz önct' r.ordli-

~üm gOlgc .. 
Yamlmamışrn:ı,. 
- Bonsuar, Feıiclun Bey! 
DcJ.'m ve durdum. 

. Nimı::t-. JJ:;.nıından ayrıldıktan 
sonra, koridord, valmz kalmı~. -
tım 

'l'am odama ~iı cc~ğim bir sı • 
rad lrnrsıına 1.;ıkan doktorun 
\" -'!en' r;alibn b.ı 'm yalnız k:ı,lma 
mı bekliyorınu~ .. henıt'n vanmıa 
\ ti" tı: 

- Yalnız mı dolaı:11yorsunuz 
burad.? 

- Evet .. 
- Sılulrnıyor musunuz! 
- Sikdsam d:ı, sıkılmn..c:am da 

IJu ) .:lıuzlı~a. katla om.alı: ~ 
tinde dt)ml miyim? • iftd mki harı 
tanedevim ... 

l'' t :ım ..... msan urad ... da 
'· •ı b. ; '.rıdrıs bulabilir. 

(Der n t •• 
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- Lüellanın zulmü sade • ı -- Bunu ben de kendisine 

ce kendi ııefsinedir. Bende söyledim. Bu misters kotes. 
gezintiden pek lıoşlanmıyo • 1 naştan bir mektup aldığını 
rum. Artık gi'&.sem iyi olur. ı iddia ediyor; bize müracaat 

Salı böyle geçti. Çarşam. etmek lüzumu bu mektupta 
ha günü, gündelik gezinti • yazılıymı~. Bu kadın bizi a· 
mize giderken denklerle yük damakıllı ahmak yerine koy 
lü eski bir otomobil yolda bi· d•.ı. 
zi yakaladı ve geçti. Şoför Uzerinden yağmur tanele
yerinde Silas ohırmuş'"u, pen ri akan camlara bak'Lim. Bir 
cereden Lüella Kotesnaşı, I· tehlikeyi beklemiyordum. Fa 
vanı, Lora Tivininki gördük. kat telefondaki ses hoşuma 
Miıte:-s Kotesna, selamımıza gitmemişti. Bu ynbancımn 
hafif bir ~aş işaretiyle mu - , nezaketimizi suiistimal etti • 
kabelc ettı, Jvan havladı ve ğini düşünüyordum. 
araba akıp geçti. Lora Tivi • - Gitmeyiveririz Jak. 
nink bizi belkide görmemi~· Mister Levis de bir taksi tıı· 
ti, zira hiçbir işaret yapma• tar, işine gider. Böyle bir ha· 
dı. O gün akşam saat sekizde va da elli millik bir yola çık. 
Burgonya vapuru Şerburga 1 mak deliliktir. 
mütevec.cihen Nevyork lima. - Söz verdim. 
nından ayrıldı. - Bana Yız gelir. 

iki kadının gidi§ine •Lama• - Makul ol sevgilim Le • 

mile lakayt kaldık, zira ~u 1 visin nerde olduğunu biııey· 
kadınların hayatımızda hı_ç· dim ona telefon ederdim. Fa 
bir rolü yoktu. Birgün gehp kat bulmama imkan yok. 
te onları kocaman beya~ ev· Çünkü bu saaUe istasyona 
de boşuhoşuna arayacagımı gitmek üzere yola çıkmış ol• 
nereden ketfedebilirdim? malıdır. Onu Nevhavende 

-2- saatlerce bekleteme. 
- İsterse beklesin, bun • 

20 mart, misters Kotesna~ dan bize ne! 
ve Lora Tivininkin giditi· 
nin üzerinden be~ haf la geç• Jak heni dinlemiyordu. 
ti. Yağmur yağıyor. Jakla !am. saat dörte yola çıkaca• 
beraber sofra b&Jındayız. gı ıır~~a evde yalnız kalma· 
Yemek bitmek üzere. Edebi j mak ıçın ona a~kadaşlık el• 
meseleler üzerinde konuşu meye karar verdım. Yolc11luk 
yor, bitirdiğim bir hik~ed~ 1 liii!langı;;Jaii>UjAr.e.a ~
bahsediyorum. Biı'dcnbırc te 1i ~- ?'.i r.:ı fate m•n ıut 
lefon çaldı. Telefonu aç.'fm· .;elli .Yolu a~ta ~Jmez bir 
Evvela bir vızıltı işi6dim, ıon· hale 8diaıwaft Oıı~ mt1 
ra bilmediğim ve güç. anlqı. ~dar .Yo! alınca yağm~ru!' 
1 b . erkek sesi: tiddeti b1r parça azaldıgı ı· 
an ır · d h h l ·· ·· b'ld"k _ Burası Nevyork.. çın a a ız ı yuruye ı ı , 

U b. es· zlik elim Jak alay eder gibi bir sesle 
zunca ır ı ı , d b" h ı· .. dd L . 

b b telefonun ora a ır ay ı mu et evı· sa ırsız sa ırsız . b ki k . d v• • ·· · d ..l ı du sı e · eme ıcap e ecegını 
uzerın e 1-&0 aşıyor · ı ·· 1 d" 

- Alo, kimsiniz? soy e ı. 
Boğuk ses funirane bir eda - Ben ~una şaşıyorum, o . 

1 t 
adamı nasıl • .. anıyacaksmız? 

a mış ı: ı T l f d b t _ J k St omla görüşmek - c e on a ana o omo. 
a r bilimizi bulacağını söyledi. istiyorum. 

Şaşkın bir halde telefonu - Hiç görmediği bir ara• 
d. J k ·· ı bayı nasıl tanıyacakmış? kocama ver ım. a ın :soy e• 

diği sözleri, hafızamın mü - Ne bileyim ben, öyle 
saadesi nisbetinde, aynen bu dedi işte. 
raya geçiriyorum: Kocam kaşlarını çattıktan 

_ Nasıl? .. niçin? faltat 0 sonra sözüne devam etti: 
Avrupadadır .. Lutfen ismini• - Sana garip bir şey söy · 
zi tekrar eder misiniz? •. E -
vet ... peki, giderim. 

liyeyim mi. Bana bu herif O' 

tomobilimizin modelini, ren. 
gini tarif etti, markasını da 
biliyor, hata otomobilin ar • 
kasındaki kapağın açıldığı 
vakil bir kişilik yer de husU'" 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE dÜTUN AG CILAfUHlll Jc.ntf AL ,(fSt.tt 

le geldiğini ilave etti. 
Şa~kmhğırm gizliyeme· 

dim. 
- Misters Ko•tesnat ona 

bizim arabayı ıuzun uzadıya EN SON DAKiKA 
tarif etmiş olacak. Bu inanıl. , Küçiik llanlar kuponu 
maz bir şey görünüyor ama.. (Bu kupona ekleoerek sönderlleoek 

- Baska türlü izahı im· ı, anma wı il •erme UAıDJan s. 8oa 
kAnsız. Bu korkunç kadın Dakllııada paru.ız netrod11eoekUr. b. 

her şeyi dii§ünüyor, en ufak lenme tekWI söndene oimYUcularm 

f b·ı d.kk d" roAhtuz Dlmak bere 9Uill adreekırl te erruata ı e ı ate ıyor. nl bUdlrmeJert lAmn.) 

Itiraf edeyim ki otomobili • 
mizin bu kadar mükemmel EtJlenm• te/rlillm 
bir tarifini işitince ben de ,a. j "' Y&f il, boy 1,eı, kilo e:>, a)'da 

ırrdım. net kazancı l2l5 Ura ol&D bir b&y, 
Dakikalar geçtikçe hayre. ' rıtft ile mütenaaip {!l:m&n bir bayaıı,. 

tim artıyordu, fakat hiç en • ıa evlenmek ı.te~ktedir. <Te.z 41) 

dişeli değildim. Bunu bizi remzUı. müracaat. 

b. · · · · · d w • .ıı. 3:1 yqmda. ayda. 200 lira kua.ncl 
tanıyan ırısınm ~esım ~gış olaı:ı, serbelrt meıılek a&bibi blr bay, 
tirerek yap'a:ığı bır muzıplk ::o n& 40 yqtarmd& dul bir bayanla 
sanıyordum. Fakat bu km O- eTtenmek istemektedir. (13 Aydofa.n) 

labilirdi? Bunlan dü!Ünür remzme müraca&t. 
ken telefonda itittiğim ae • • lııce, uı:un boyla, ~ Te 29 

sin tabii bir ses olmadığım, yqmdaynn. Kendi .,.itime &'6re ~. 
~ bet odalı blr eTSm de var. Du. 

değiştirilmiş bulunduğunu ıum. Ha.,.. tlstetment k&?'defhnle be. 
da hatırladım. raber oturuyorum. Y&fllll n boyumla 

Nihayet Nevhavene gel • m11tenuıip blr bayta ..temek isti 

dik. Yağmur, azalmt§, ah• yonım. Subay n erbql.a.n tıerclh e 
mak ıslatan şeklini almıştı. dertm. Ar.sa edıımlerbl rt .P'.G. "'11'lzl-

ne maracaatıan. 

Maliye Vekaletinden: 
aımıı .. 100 n karutlakların tedavaı•" 

kalctrılmaıı ha'kkında 
GQm~ bir llralıkia.rm darp ve piyasaya kA!l m!ktarda çıkarılıı,ıaJI 

zıerlne 1.2.941 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılmış olan gUmü:ı ~ 
nlfluklarm 1.2.9U tarlhlndenberi yalnız malsandıktarile TUrklye cut0llll p; 
~rkeı: bankaınnca ve merkez bankası bulunıruyan yerlerde ziraat bS~ 1 

§Ubclertnce ya.pılmıı.kta olan tebdil muameııı.tına. 31.1.942 ak§amı nlJlll)-e )1 

r'JecıekUr. Bu tarihten aonra mezkQr paralar nakit olarak hiçbir vcçboe 
ooı~uwyecek~. ~ 

Eünde güm~ yüz kuruııluk bulunanlarm 31.1.9•2 aqamına k~ il'' 
lan malsandıklarilc, Türkiye cumhuriyet merkez bankamnda ve mertte' 
kur bulunmryan yerlerde ziraat banka.ın gıubcJ.crlndc tebdil cttırıneleti 
olunur. (8262.9836) u' 

14.11,9U salı gUnU saat 15 te Ankara.da M.M. V. sntınalma. komıs;;, 
da atm alı:naeağ'J ilAn edilen 12 volt 63 amperlik 70 adet akUmll!tiS 
lmmuuıdan vazgeçllmiştır. (1381.9883) _/ 

lıtanbul T erzilerile Hazır Elbisecilerin 

Nazarı Dikkatlerine J 
TerzWk malzemesinin !sta.nbula tahsis olunan mflttan için al~f. 

ra verilecek tevziat llatelerinln tlyat muraltabe bllros:.ınun ta.adlklD~ 
mek §8.rUle teriller cemiyeti tarafmdan yaprlınası İstanbul fiyat ııı ;' 
komlayonunun 20.10.9U tarihll kamrı ikUzaaındandrr. Bu malzemele~ 
yacı olaııla.rm cewyettcn alacakları fhttyaç llstele.riııi doldur&r&lt ~İl 
Uı:rraıı tezkere.si n cemiyet hüviyet ellzdanlaıile birllkte 10.11.Ml P" I 
gtbıllııden itibaren 17.ll.9H pıı.zarteııl günü Mat 17 ye kadar cernlYet 
kes.ine geUrmeleri n&n oldnur. _./ 

olm&e! §&J'tbr, tade edileceğine emin 
olarak btrer !otoğratla (Medlç) rem.. 
ztne mtıraca&t. Fakat göl halini alan sokak .,. Orta ,..,ıı, ı,.t mu.flı memur bir 

lar fırtınanın şiddetine şahit ~y. 28 3'8§D1? ~k1ı1 olmıyan blr be. iş ff ;,d arayanlar: 
ti. Henüz saat hes olmasına yanla nle:ıımek tstemektedlr. Dul oı. 
rağmen ortalık . adamakıllı mumda mahzur yoktur, yaimz tipi. 

kararmı~'d; bir Jftk yağmuru nln glli:ell n mlltenUip vtıcutıu ot • 

11\'ılıll~lllı\ 1 :~:1.~:~:~~].{ 
• 19 ~. olgunluk lmtihanmı 

vermi§, blr genç ig ara.maktadır. (Saf> 
rem.zine mllra.caa t. malrdrr. İ8t1yenlet1.n (Apaydm) rem. 

altında parlayan istasyona zine mllracaatlan. 
doğru yol1andık. Y okular is. • Yll.f u, esmer, orta boytu, t..n\z 
tasyondan çıkıyorlardı. Jak bir aile kızı ao..-to y~rm<!a blt' 1*7 

arabayı bir kenara çekti ve ııı. evlenmek ı.tıemek~dlr. Bir mGd • 
ke§fe çıktı. det enıel kccumdan aynldıft ~bir 

• 24 yqmda lBtanbulda blr fabrt. 
kanm elektrik tamir IO}erlnde çalışan 
bir cenç, herhangi bir muessesedf' 
tıergtln muntazaman~ saat ça.lışabWr 
(Ayal) remzl.ıie mllracaat. 

( Dcvam.1 ı·ar) de çocufu • vardır. (L. S.) • remzine 
mtıraeaat. 

• 2:5 yaşmda, ukerUkle tliştft ot . 
mıyan, orta.mektebin tktncı amttma 
kadar okum~. ukl ya.zıyı bllen. seri • Genıı;, bekAr '" Jdımıeııh: blr du. 

ıet memuru ., iftertnl çevirebilecek daktilo ya:r.an onr bay iş aramaktadır 
lntiz.aın eev~ ve pek yqıt otmıyan 

1 
(C.U. 332) remzine müracaat. 

bir ı,.yan aramaktadrr. (Billent) rem • El yuısı gtl.zel. 11.ae mezunu blr 
zl~ mUracaat. genç, tUccar, mllt.e&hhlt, mllbendis ve 
~ se ~d&, )'Ckaek t&batl gör • gQn çal~ıruı.k tır.ere lf aramaktadır 

mUı:ı lçttmat T&Ziyett. yerinde, aylık Ayda aagar1 3'! Ura lle çat~bllir 
19.45 ~erbest 10 dakika, 19.55 Ke kazancı en az 300...'350 lira olan bir (S.U.A )rcm.zJne mUraca&t. 
mene;<? ve l<anun ile ııaz eserleri, 20,1'5 
Radyo gazetesi, 20.45 Bir halk tUrkU· 
sU öğrenJyoruz - Haftanın tOrktıSU: 

SUpllrgeııl Yoncadan, 21.00 Ziraat tak· 
vlm!, 21.10 Beraber ~rkılar. 21.30 
kon~ma (Sağlık ııaatl). 21.45 Riya· 
seUcUmhur bandosu, 22.30 Ajantı, 

22.<l5 Dans ınUzlğl. 

ı,.y, ~miyet içinde yap.muını blllr. • Alle\1 ~aziyetı dolayısile fak1ll 
fyt komlfllr, ,,., ı~~rindcn anlar, ıu • teslne de,·am cdemiyen bir Uııtvenrtte. 
zım:ım.u: kıskançlığı bulun.mıyan aezı, ll genç, ıo aramaktadır. Her t1lrlU ya. 
eerbest. iyi gfyfnmami bil~n 2e-30 zı l~lerl ya.par. denı verebilir. <Or 
yll§mda bir bayanla t&nlfmak ve an. han l remzine mllracaat. 
Iıı.şm.&k Işt~ktedlr. Dul olmuında • Çalııkan genç bir bayan matbaa 
mahzur yoktur. Yeter ıct çocuğu bu • kimya.hane, yazıhane. mu:ıycnebane 

ıunmasm. GD.zel, mllteOAStp vUeutlu terzihane \'e bunlara milmasU mUcs 

lllU Ak~m 20.sO ) 

HAVLET (5 ~d1 

istiklal caddenndj,) 
KOMeD; l<tSMIN, 

Cumartesi gündüz 8Dat ti 

ÇOOUK OYUNU ' 
'-kt&m ıo.ııD 

Kör Dövüşü4. ~ 
~erde acele ve cıddl bir '1 'J, 
<Maçka • Teş) remzine mtır' ı# ' 

• Eııki ve yeni harfleri tfJ' f ~ 
yıun.r ve biraz da dakWo -"' 
bayan, mllnaslp blr lf arır 

A. K.) remzine mllracaat, t 
~ lstanbul Uıılvenrttem !efl 

11:.nde okuyan bir genç. azil' r' 
vermekteıllr. ( 4. A. Fen) 
milraca.at. 

:f. I.Jse mezunu n a,.,ker11Jd'0 
oımıyan bir genç, ehven bit ti 
lş aramaktadır. (İyi ıı.rkada!!) 
müracaat. 

* YUkııck ll:tısat ve tıcııret n 
binde okuyan bir gcnt, orı.aolt11 
belerme ceb!.r ,hendese. rız~ 
coğrafya dersleri .ermek cfj 

Jak suratı asık yerine o • 
turdu. 

- T elcfonda konuşan kim 
di? 

ar ay lılar arasında dlr. < (San!tay) remzine mOf'll tılit. 
ı :.~ Bir sene ortamektcpte ti' ti 

calığı yapmış, ytıkııek tahSll 
bir genç, 1'1zlk, kimya. tab ıyc ııı' 
\·ermel< lst m"kted!r. iM. Sa1' 

- Elmer Levis isminde bi 
ri. Otomobille gidip Nevha· 
venden kendisini alacağımı 
vaadettim. 

- Kimmiş bu Elmer Le
viı? 

- Anladığıma göre Mis · 
ters Kotesnasın bir dos"o.u o
lacak. Saat üÇ ekspresile Nev 
yorktan hareket ediyor ve 
saat altıda Grofoı·tta bulun • 
mak istiyor. 

- Şuna bak hele! Ne diye 
Nevhavene kadar gidip onu 
otomobilinle buraya kadar 
getireceksin? 

Jak kadere boyun ıgmiş 
bir tav:rln omuzlarını silkti. 

- Bunu ben de düşiinme· 
dim değil, fak al teklifle bir· 
denbire karşılaştığım için 
reddedemedim. Zanncdiyo -
rum ki miste~· Levis 'Laksi mas 
rafını tasarruf etmek iı;tiyor. 
Herhalde misters Kote:maş 
kendisine bizim bu işi beda· 
• cıdr: n yapabileceğimizi söy· 
)emiştir. 

- Grkforcla ne yapmaya 
geliyormuş? 

- ihtiyar kadın hesabın" 
görülecek bir iş varmış. 

- Fakat ev sahibimiz Av 
rupada. 

Abdülhamit Sarayının Raspotini 

y Ebülhüda ile 
Meşhur dolandıncı Mahmut Saim' in 

ı ıklı kahraman oldukları 
")rülmemis bir macera • • 

serısı 

i4 

~ "Sultanlar. :c ~ara~.~~ L,.~ ~!ı:!~H~ir:;i~:e~a~~e .. ha~ !r~liç~E ~;ı~T~dili kıyafeıle gezer.:: 
•· !er bc?,cndıklcrı dclıkanhlan s:naylarma getırırler, onlar IC'\ be~ on gun zevk ettıkten sonra hoyunlarmı vurdurur. ~1 
~ larmış. Bizim sa.raylılar da kapalı birer esrar kutusuydu. Oralarda ne rezaletler, neler olurdu yarabbi? Si • .,~ 
.. ~ ze anlatayım da 50 senı:lik yakın tarihin bu meraklı mudhikelerini seyrediniz.,. ~~ 

:~ Bıı emsaıs;z ve he1jecanlı maceıa eserinı . :: 
~ ~ 

~ C U M .~ R T ES i G Ü N Ü ~: 
~ 
~~ 

SOtunlarında :: 
bulacaksınız. :: 

~ 

ziDe müracaat. tıl' 
~ Gayet 1}1 kUJtUr fizik <06' 

rurk genci, uz zamand'.l, '°oc ff_ 
çımsız olanların biçlms!zU~~r· 
ıu.:umsuz ş!şmıınltklıı:-ı ı;1derlıir.' 
te vcl"t'btlir. (A.R. A.99) rcfll ~ 

r:ıcaat. f('ı'" 
~ Fayıın. .. çini, seTOD.llc .. ;/ 

tşlcrinde senelerce çolı~l3· ~ 
şılık etmııı. bonııcn·l:ılerl bU~ 
sanat:~, r iş aramaktadır. 'X' tır' 
gldeblllr. (A.K. lş> remzine nl 

1 
, 

* Orta tah,.1111, eski \"e yeG ,1 
'(~ 

ıorı bilen bir genç, kA.Uplll< ıJtf· 
na. mUmns!l bir iş arıunatt"';pııo 
yere gidebilir. <Muzaffer iJcP 
mine mUracaat. ı~ 

• ) Uksek tahsilli bir getıÇ• '/ 
ortamcktcp talcbcıcrlne bess~· 
klmyıı, !IZik dersleri \•crıne ti'/. ~ 
mekted!r. (M.B.) remzine nl~if ~ '~ 

1i- L\se SOD ıımt! tnlebe'1 lf ~ ~ 
öğled"n sonra çatışmak n:tefCııı \ \' 
mal\ladır. (0.H.A.) remzıne ~ 

racaat. 

Aldırınız: 
A-ınğ'ıda rcmlzlerl yaı.ıl• 

kuyucull\rmııım na.mblrın• <fl',J 
1 
m~ktuplan ida.rclıancnıl:r:deıt 

/ 

lan dahU) hergün sabah~ ıJ" 
!tadar \'fi s~At 1 '7 elen ıwnnt 

1 lan. c:'' 
1 (H,K.Z.19) '(Belki.';) (S . .ı\.) t.ı. , 

(H. 99) (İngel 27) ı:M&Ail< cf:>P. 
(Üç arkndnşlar) (S. Meral) ı/o 
(Y. Akın) <Harika) (S.S.G)deıı' 
(Tcoml\n 2J) (Kibar E.) (Çiğ 

~> 
~ 


