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~taı::ıbe Diptomatiscbe und PollU. 
Öt IConeepondenz yazıyor: 

'-tllı aakerlerin hatuaamı anmak 
\ e Ar lington askert mezarlığın.. 
~ilan 11 sonteşrln törenlnde 
' lt Amerikan gençliğini. körllkle. 
' fırsatını bulmu§ ve uınumı harp. 
~~ken bu harpte men !Pm&1l 
'-oı..._ ka aakerlerinin hürriyet ve de
\{ ~ için çarpt,.<mıll' oldukları !lk • 
lıııt•erecek bir §ekllde komşnll§tur. 

' bahiste Ruzvclt, Vllsonım Ver • 
~ dtkt.atma sebcb olmo.kl& Ameri • 
...,_ '8kerıertnto tedak~rlıklarmı em.. 
~liat garp devleUcri lehine suiic
~ ebntt buhmduğu valdasmr sak
~k suretllc milletini bir kere do.ha 
~lıtıaktadır. Vllson muahedelere 
1' bulunuyordu ve bu ağır 8Ulh • 
'~ llıazteım mllJeUerc hlçb!r zaman 
~ edllemiyeceğinl blllyordu. 

' Crikanm umumt harbe gireıne-
bulunmaırr lınlinde dilnya. hUrrlyc. 

lr;ıgiliz 
Mareşal • Lord 

Birdvud'un 

Türkiyeye 
dair beyanatı 

-0--

TOrkiy~ 
şimdilik · 
sakindir 

-0---

F akat teceı-rüdün İ•tilGyı 
davet ettiğine dair olan 

misalleri görüyor 

Ve kendisini 
Kavveoı bir 
matı ellklmlz 

balina getirecek 

Şartların meydan 
çıkabrleceğini 

biliyor 
Londra, 13 (A.A.) -Röy 

ter: 
Lordlar kamara.ıncla ver. 

Jiği bir nutukta marqal 
Birdvud Türkiyeden balıHt. 
mif ve ıöyle demi§tir: 

Nazarlarımızı kendisine 
itimatla çevirdiğimiz ve fa. 
kat bazı '/iimselere bazı en -
aifeler oaen bir ,,,..,,..., 
vardır. Şimdilik Türkiye .a. · 
kin duruyor, fakat tecerrii • 
dün iatiliiyı da11et ettiği.ne 
birden fazla misal bulurwlu
ğıınıı ve kendirini bizim .a. 
lımıza .ürükliyecek ve kav. 
vetli bir müttelikimiz haline 
getirecek §artlann meydana 
çıkabileceğini emni.yetle bi. 
liyor. 

~ orta.cıan kalk.mı§ olacağı hakkın. 
' lddlasiyle Ruzveıt harbe te§V1k 
~t ~dayanç bulduğunu sanrnaktn 
'.\! atte Ruzvelt aj:ı.nlarmm taıı-

~~ı:l::n :::.n ha:=:=. Rusların 
,~ \c Sırbıstanrn li.ktbctıerlnl ha. 

~ak tadır. 
~ e1t.. Almanya tara.tından en yen 1• S ·ı ı Ah I 
'tı bir tehdit bahis mevzuu olma- a 

ha.ıde 1zlandayı l§gal etmiş bulun ı 

Almanlar 

' 

Moskova 
cepheszne 

ihtiyat 
kuvvetler 

aetirdi 
.ı...tra. ıs (AA.) -~ ~ 

yoaı lıag1m ~: 

SOl1 1ld gGn zarfında. Almanlar, 
Moakon. cephesinin eoı tmahmd a 
mub&rebeye taa kuvvetler llO.rmDf. 
lerdlr. ŞlddeW m uharebeler olm'IJ§tur. 
Diğer kMfınlerde dll§man BlpeTlere 
glrmiştlr. Volok olanlsk kesiminde Al.. 
manlar, eoın 24 eaatte blr htlcum ttı
:mmı getinnl§lerdlr, ~ı1hıtl:ıe g&-c 
blr taarrus& bazniaıuyorıa.r. 

Londra, IS (A.A.) - (B.IUl ) 
Leınlngrad cepheainde yollar kuT • 

Tetıt blr bas tabakuile 6rt1lld11 • 
ğ1bıdeıı §lddet11 muharebeler be.şl& 
mı,ar. 

Lanm., IS (A.A..) - (B.B.O.) 
Ukraynada yağmur durm~ n :yoe 
~ ne..- ı inci aylada 

AYASOFYA 
MEYDANININ 
BUGüNKü 
VAZiYETi 

Fatihin Heykelini 
Ayasofyaya Dikmeli 
Eski Şehremini Operatör 
Cemil-Topuzlunun gazete
mzZe -bir mektubu - ~~ ----
Tanınmış belediyecimiz, 

Fatih heykelinin beyaz bir 
at üzerinde Ayasofyaya 

müteveccih olarak 
yapılması fikrinde 

--o-- 0.-,.tör Oemll Topo:ıı:hı' 

E•ki ıehremini Doktor profesör operatör Cemil Topuzla Fatihin heykeliniin Aycuol -
ya meydanına dikmeye taral tardır; bu müncuebetle Aycuolya meydanında hamamın 
ve tevkil hane binannın da kaldırılması fikrindedir. Kenduinden aldığımız mektubu ay. 
nen dercediyoruz: 

En Son Dakika gazetesinin dünkü nüshasında ''Fatihin heykeli nereye dikilmeli?,, 
serlevhasile kıymetli bir makalen izi okudum. Güzel lstanb ulumuzun T ürkler tarafından 
zaptının beş yüzüncü yıl dönümü münasebetile büyük Türk imparatoru Fa'dh sultan 
Mehmet için Fatih civarında bir heykel dikilmesine karar verilmek üzere olduğunu an
cak b uheykel için Fatih meydanını münasip görmediğiniz i yazıyorsunuz. 

Ben de sızın pek dof,'Tll, pek yerin
de olan d ll§Uncenlze tamamlyle f§U. 
rak edJyonıın ve yapılacak ti.bidenin 
Fatih ve clvn.rı gib\ ınsı:z ,.e sapa bir 
mahalde değil, Ayasofya ve Sultan. 
olımet gibi İııtanbulun <ın i§lek ve en 
bQyUk eı:ı muteaem bir meydanına ya., 
pılmaama tarattanm. 

Ml18aado ederseniz bu vesile ile :b,. 
tanbulda Fu.tlhln bir hcylrellnln dlkl].. 

meal hakkındaki ftlniıni açıkça ~ • 
zayıın. 

Bundan ~ben otuz sene evftl 
~ehremruıeUndo bulunduğum sırada 

sultan camisi ile Ayasofyn camileri 
nrasmda ve her lki camtnln etraf ...a 
manzarasını kapatan w bir çok dara,. 
cık sokaklar arasına sıkışmış çok w. 
~ Uk ahşap bir mahalle bir gece için. 
lle kAmllen yanmış ve kUl olmuştu. 

'=.,..._ l>t~'1lmı 2 inci sayfada _... Yaz.ısı t l.Dıcıl 1ayfaıla 

rtJüniin .Pi ana si] FinlA·-:diyalıla- 1 

~ ~- rın red Ruslar 
Almanların 

yeni bir 
Moskova 
Taarruzuna 

başlayacağını 

Belediye imar 
Müdürünün 

O esnada harlkzedeler tekrar bura.. 
da evlerini ya.ptırmak için pek çok 
uğra§ttkları ve gUrWtU kopardıklan 
Ye hD.ttA o zaman mevkii iktidarda bUo 
lunan hUkt\m<ıt ve matbuat ta bunlara 
zııh1r olduğu hnlde yeniden ı.n,,a.ata 

müsa.a.de etmedim. Seksen bin aıtm 
sa.rtıle bu kocaman mahalleyi hamam 
da dnbll olduğu halde btimlAk cttbn. 
YegA.ne emelim hama.mı ve adliye da. 
!resini de ortadan kaldırdıktan son.rn 
bUrada yani her ikl camı arasında 

Paristıekl Palu dö la Konford gibl 
bUyUk s.a!alt ~.r meydan vllcude getir. 
mek ve denize nazır cihette de gen~ 
bir tarasa yapmak ve bu meydanın tam 
ortasma da müsait bir zaman elde eo 
dince Sultan Fat1hln bir hcykcllnl koy 
durmaktı. lstimlı\k muamelesi tamam 
otunca bu meydanm alacağı §ekll ft 

1~tik8r mahkemeleri cevabına Fatih hegkeiz 
hakkında !f nl<'OMF:r Meclise bir kanun 

r~ Yollama.k üzeredir; hazll'" 
\)'! S Veya bazrrlanacak ta.san. 
"L1lıaYa) göre yal.na ihtikir da.. 
~ balmıak için m altkemeler 
~ ~'.'Cak, llıtikiir s uçunun c.ezala-
~~l~:ık,. t ~1 eeza1arm ye timslz olduğunu 
~ llhtekirin gözünü yıldırama
~ biz de bu sütunda kaç defa 
~ı~larn~tık. Hele para cezalım, 
~~ :11' temJn ettiği kardan çat: 
~0ldukln.n için ~öze a.ldınla • 
~ ltt rnikdarlan aljmıyorlar : On 
\' ~~r bırakan bir iht ikar i. 

~~ ~ yüz Ura ceza vermenin 
~ \'t ~j olabillr ! İhtJkir s uçlan
\.."' 7ıeu haı>l<> ve sürgün ce-Lala
.;..'lilc 1.;ö~ yıl<lıncı Şc~·lcr değildir. 
r:·"'ı hil" kazanı; için bunlan da 
~61.e n.hlıranl:ır bulunabilir. 
~ de İspanyadan gelen bir 
\'ı , Orada ihtika r uçlolannm 
ıl.~~nıa ~arpıldlklannı ve bu 
~~ gfzJi stok IIUllln.rm ortan 
~ lı 'tak ftyatlarm umttlatıld; -
·~>-~" ve riyordu. Yalna: ts. 
~il değil, A 'nıpantn birkaı: 
'I'- ~muhtekiri · yııj:..Jı iple ,·eyıı 
•ufllı ~hdit eden nf,"11' kan1111 
ltıtı~l"i olduJ;;'Unu bllQ onız. 

il ' ·atan ve milli enmW: 

Yuaa: Bir Maharftı. 

aleyhine i~lenmlş suçlar 8.l'88mda 
Biddetle cez•Jandıran ve İsUklU 
mahkemeleri ~ibi nıiistakil llıttür 
maJfteemcleri ırumıeıım gtiııü geldi
ğine biz de kanliz. 

}"ak.at bugüne kadar yapılan de
nemeler gösterdi ki lhtlkir suçlle 
cezalandmJanlarm hemen hepsi 
küı;llk mnhteldrlerdlr. Büyükleri, 
kodama.nlan, yani asıl muht.kirler 
kanunun takiplerinden sıyrllmamn 
yolunu bulablllyorlar. Daima kit&· 
ba uydurdokJarı hilelerinin öyle 
incelikleri var kt bonlan poliıl ve 
mahkeme yolile meydana ~dar.r. 
mak :.timdiye kadar hl~ mlimktin 
olmııdı gibi bir şey, Demek ihtikir 
lmnusunda asıl SU!:luyu !'IU ,·eya bu 
sidılette cezaya çarpmadan evvel 
ele geçirmek zorluğa var. Eğer lh· 
t.ikinn kodamanlamu, ele bap1an. 
nı yn.kalamanm yolu balunwn·-· 
~imdiye kada.r olcluiu gibi handan 
sonro da, tfyatıann yUksehnMbı· 
den hlrlnC'l dere<-ede mesai obnıyan 
kü~Uk mnhf;eklrler ceza göreaek 
ve Ziya Pa.sarım meşhur beytt ha,. 
kikat olmıya devam~: 

Mt1yonla çalan mcsnC{'tı izzette 
ee.Mraz 

Birkaç kuruşun mü r tekibi. cAy-i. 
.. 'Jk. 

.... 
ragmen 
Amerika 
müzakere 
ka»ısını , 

kapamıyor 
- <>- -

ltalyanın bu cevapta 
bulduğu ahlak dersi 

NeTJ'Olk. ıs (A.A.) - D.N.B, 
NeyYOrk Sun g&zetesı yazıyor: 
"FinlA.ndalııar Sovyctler birliğine ı. 

t1mat et mlyorla,r ve 1Umat için de 
_.- Devamı ı inci sayfada 

Şiioheli 
QOrüvor 

Ku~·bişef, ıs (A.A.) - Lozovskt 
bugün gazetecilere ou beyanatta. bu. 
lunmll§tur. 
' Alnıanlann bu sene Mosko\'a cep • 
besinde yeni bir tıınrruza başlayıp baş 

r.ıeıı,r- De\-nmı :Z inci ıınyfada 

Bir kadın 

sö.zlerz 
F a tih heykellnln nereye dlkllcocği 

hnkkmda belediye imar mUdllrU Hlls. 
nU K&ıeoğlu bize §Unları s5ylem1ş _ 
tlr . 

"Bundan 12 se.ne sonra yapılacak 
btiyUk Fatih lht!!allnde, Fatihin §ere. 
file mlltcruısip b\r heykel yapılması 
tasavvur cd!lmcktedir. 

~ Devamı 2 inci eaytada 

Sivastooolda 
gemilere 

binen Rus 
kıtaları Bu hususta henUz alınını,, bir ka .. 

rar olmamakla beraber, heylmlin d l. 
kilece~'i yer belli olmuş glb!dlr. Bura.. 
sı hem Fatihin ismiyle nnııan semttir Alman tayyareleri atqe 
ve hem de §ehrin müstakbel lnklşa.. tuttu 
!mda bUyUk bir ehemmiyet kazaruı. Berlin, ıs (A,A.) _ D.N.B. n1n as.. 
cak olan yerdir. Heykelin Fatlh parkı kert kayn:ıltlardan öğTendlğtno göre, 
civnnna dfüllmesi, bir tnra!tnn park Sivo.stopolda gemilere binmekte olnn 
ve clvannın yıkılmastle tevsi edllecek 1 Sovyct kıtalarma karşı, 12 sonteşrin,. 
muazzam meydanı ı;Usl!yecek, dl~er de Alman hava kuvveterl bomba. ft 

taraftan şehrin İstanbul yakn ı bir mitralyözle §iddctll hUcumlar yap!"" • 
heykel kazanmış oıacektır. Maamo. ' !ardır. Bolşevikler ağır n kanlı ka. 
!lh, bu husustn söylcnllcccl• datıa mU.. yıplara uğratılmışlardır. Rıhtım te 

011 1 1 DD CaDazlsl nasip fikirler ve bulu;,lar da kabule. s!.slertnc ve t&§rma gemilerine birçok 
<ıilccek, mesele ona göre mUtalea. cd!. l ısabcUer kaydolunmuştur. 

f lecektlr. Şehrin liman clvarmdaki mahalle • 

b d 
- ıdl HenUz heykelin 5e.kli ve ma.nzaraaı sinde, ycn1 bUyUk yangınlar görlllmll§ 

daha sonra ~rilecck ve iş o z:ı:man I Knrııden!ztn Ka!knsya kıyuımda A.. a'ID a O baklanda katı bir karar yoktur Bu 1 tür . 

kntıyet kcsbedecek faaliyete geçilecek Ol\Pa limanına da yeniden muvaffak 
Ur. 1 yeW blicumlar yapılmJFn', 



1'1.J. • 
FJLC, 

Arseız Lii en 
Dl .is LU!>lıuıın öldilğ".KJU söylersek okuyucuııırunır. belki hiçbir tel 

anlnmıya.calı: \"C hiçbir tooasUr h!asetml~1erdlr, ll'al;nt Araen LUpen 
mnt'IC.mlnnnı :ı'llLl.~ :ı.Jı:.nuo 75 yaomJ.:ı ~JJ"UnU sllylodlğlmlr. 7.aman 
lllç:.lr J.'ürlı: oHUl ucusantın bu h::ız.!n ~b(Jc lı..v,ı mlltcc&ılr olm::un!Mlı .. 
na l."l'l!t!Uı d.l;;ünemlyoraz. 

~,·et, Arsen L .-pcnl h:ın;;lml; tnnuıms~~ ">. ~imb:lıı d:ıba ilk ~ 
cuklul( deuolerLnde ona nlt bir J•ğın naıune; ,,...,.....r'? Arsen ı..tıpeıı, 

gUn:lü:. mektep sr:ı.t:ır.111 urıe blze tcrltettırerclı karunlıl< .. ır lz arım. 

sm:Jn kenJI 111' bcre!>cr blzl de k0toturmu~. 'e gcccl<'rl J n.tnğrmı:ıda, ço?.. 
kcre.11:'.r ooııknl:ırı tn.nıfuı:lan JıÖrUnmcl<kn lrnrlı:ıırak L'!.mbıs.mız.m hafit 

qı •ı ııUıı:ıcb b:nblr uınccrasmı baynllmir.dn.'l kova "Ilı:tızdır. A.rsen 
µpen bJ1 dcvlrlenle blu en aamlml ,.e en ya.km btr nr~ olnıuıt, o. 
nun h::rllml!ı1e bulu.lan bir hesap rcyııhut btr flı.U; me!ielcslnden tok 
cb1m t.lyade 7.lhnlnılr.ln her türlü ıııkl~afında blze ya.rdım etrc!~tlr. l~tı: 
bugUn 61Um haberini ııldJğımız adam' böyle bir lnııanı tıdeta luılketnılş 
,..., oıuı ''eli.ıuelerdl'O lnlrler, adaleler ,;e kemikler ,;ererek blzdeıo çol; 
daha dlıın.'Dlli yoşıyan \'C lns:ı.n muhayyilesi m Cerulurla b Ienmek ili· 
zumunu duyduğu mild:Jet bizi bımkmıyn.cak olan hnyıı.li bir kabranınn 
yanıtmı:ttır. 

:r..avnlh Morb Ltlbtanl büylllt i~illk adamı olan Anıcı. Llipcn aıaaletıCf 
EN SON DAKİKA 

A~man 

te Başvekilimiz Y_!~(U.)-Rcfah ... 
!?.erlin, ıs (A.A.) - Alman ordu. 

ıarı ba,kumandtınlığmm tebllğl: 

M • t • • punı lıMJAleatn(len dola1J, vckl!Jet· 
ezunıye ını lerlne mennp J{lksck ı1ltbc<lc au. 

bay n memurlarmın ıılQ.kalı gGrQl. 

Mersl.nde mem ve tahkikata banlıuıması mü· 
nuebettyle !ıl1ll1 lılüdn!ıın vekil! El" 

Kırımda, Alman kıtaları l\:erç mUa 
tahlt'em tcsta.ıcrine taarruz etmektedir. 
Şehrin pek yakmınd cenupta bir çok 
mUstnhkem mevziler zaptedilmiştir. 

KuvveUi lıava tc.~kiUerı Sivastopol 
llmı:ı.nında, Korç boğnzınd:ı ve Kara. 
denı~ın ııımnl doğu kryıtarı açıkla • 

. 1 • Zlncan Jıl.ebwm Bıı.ttet Arıkan TO geçirme erı lılUnakala.t Vekili Slnop Mebusu 
Cevdr;#Kerim lnet)dayı, tahkikataı 

muhtemel 
rmcta. seyreden Sovyct gemilerini bom Ankara, ıs (Husust mubabid· 
balıımışlardır. nıizden) - İstirahat etmek üzere 

üç dll~man kruvazörUnc bir torp~- bir ny mezuniyet alan ~ekil Dr. 
do mlihr.b,ne ve be§ bllyUk Ucaret Refik Saydamın. mezuniyetini bir 
~P.mlı!fnc vahim isabetler olmuştur. knç glin sonra istimale baslıyncağ? 
:Liman b6lgtslnde tam f&abetler.te bC. anl~ı~tır. BaşvekilJmizln nıe • 
yUlt hasar yapılmıştır. ~uniyetint Yalova veya Mersinde 
Doğu ceph~sinln diğer kısımlarında geçirmelel'i ihtimal dahilindedir. 

mahallt muh:ırcbelerle yeniden muvat &§Vekil Dr. Refik SayChı.in, .ko- ' 
t kiyetıcr elde edllml§Ur. Ordunun a. ordlıınsyon heyel!nln bir içtimama 
ğır bataryalan Lenlngradda ehcmm:. riyaset etmiştir. Toplantıda, milli 
ycUI asker1 hcdcflcrl, llmıın tesla • korunm::ı. kanununda tadiller ya • 
1cr1n1 ve Kron,şündt deniz tezgOJılarmı pan layiha Uze:rlnde görilşUlmllş • 
bombardıman etmiştir. Moskova ve , tür. Layiha, Vekiller }Ieyetlnln 
Lcnlngrada mUesslr bava taıırnızları hugilnkll mutat içtlmamda son de
yapılmı§tır. fa Jtözden gcçitilecekttr. Bu tct • 

Finlandiyanm ret ce.vabı 
_... .unatarnrı ı :hıcJ ııayrncıa 

hiçbir aebeb yoktur. Fin cevabının 

menfi olaoağt lcolayca. tahmin edile. 
bilirdi. V&§l.Dgtoıı, ccvabr, mUzakere 
lcapılarmı kapamıyacnğı ümldlle dik. 
katle lnceleyeoekUr"' 
Mezktır gazete, Fiııltilldalıları mQt

tcfiklcrle blrletııneğe bir defa d:Wa. 
ô:ıvct ve aksi tnl•dirde '' tal:b~l 
ı!Ulh mU-~kerelcrl.nde roQttetiklerin 
FinlMdnnın !.btiynçlannı hesab.ı. lte.t. 
rna.ğa.

1 

111'. m gönnlyeccklcrlnl kaydet 
: •. ektedir. 

merika 
• w 

ı<;•n 

E 
ş 

ek vesika ı 
ia arı asılsız 

ldki-müteakip BUyUk Millet Mec
Hsine sevkolunmasr kuvvetle muh
temeldir. 

Almanlar Moskova 
cephesine yeni kuvvGtler 

getiriyor 

Roma, 18 (A.A.J - Helstnlddcn 
Vaşlngtona. v<ırllen ceva.bı mevzuu. 
maha eden P~o· di Roına go.zetest 
fl)yle diyor: 

''Finllndlyada.n bs§ka, hlçbir kuv. 
vet, Amerika demokraslBlne siyaset 
" ahldk der:ll vere~L Finlbdo, 
dtl§manm UstUnltlğllne rağmen, A vru. 
pa.da. Sovyet Rll.5yaya kahramanca 
mukavemet eden birinci mllletUr. 
Bu kUçllk .fakat hakikatto çok bUyUk 
Fin milleti. büttin harp kudreUcrt ve 
a.ç kalmak tıclıdldl ~ısında. ycılnız 

gere! ve be.yaiyctinll1 icaplarını d~U.. 
ncrek harcltelc ı;eçmı,, ve Avrupaıı 

bir mtuct olmak duygusunun telkin 
cttığ'l IUzumla mukav~et etmek ıın. 
rarmı vermt.::ıtı.r.,, 

Kat'i saat 
yak aşıyor 

Vaşington, 13 (A.A.) - Me. 
buslar meclisi, bitar ..flık kanu
nunun elfuı mevcut, esaslı iki 
maddesini ilga layihasını tetkik 
le mc;;gul olduğu şu Sll'ada, siya.. 
si mahf cller Birleşik Amerika 
için kat'i saatin yakında. çalaca. 
ğıru'' L ~irtmektedirler. 

Bu r.ı:ı.hfiller, Japon Ameri· 
kfuı muımsebetlerinde elin mev. 
cut k ı SIZlığm zail olmakta ge. 
cikru ..,..ğini ve Uztık Şarktaki 
va1.iy~ , ı barışla h:ılledi!ip edil· 
miyoo.·<!ı,1'n nnlaşılacağmı söylü.. 
yorlar. 

Atlal"'.tıkte, vaziyet almıriıŞtır. 
Amcr;,\ıın mUdalıtılesi bir emri· 
vaki ı', j almz bu iştirakin §ll
muhi mesele.si vaı-dır. 

rvet 
liS!i 

M oskova, 13 ( A.A.) - Gece 
&ovyet tebliği: 

12 son teşrinde lata 'larmm 
bütün cephelerde düşmanla ~.:ır 
pırmı§lnrdır. 

11 scıutcşrinde 25 Alın.an tay. 
ayrcsi td ·.,.. edilmiştir. 5 tayya. 
re ka~tt.I\. 

12 sonteşrinde 5 Alman tay. 
yaresi Moskova yakınında ta.h. 
rip edilmiştir. 

Bir kad.n oğlunun 
cenazesi başında öldü 
Bcyoğhmda. hn.zln bir aile v&kası 

olmnıtur. 

Tarla ~mde. Tulumba aokağmda 
otımın Kostnntino 1ı!1mll yqlı blr 
lktı<;mro biricik oğW. ağır bir h&ata
llğ'l tutulmuJ ve dQn ölmll§t11r. 

l{ tantına, ogıumm mUmtıno 9all 

'da,.cc ftzUlmtıı ve tıırk&ç def& baygm 
5ık geçirm~tlr. 

:Nlluıyct dUn bUtun hazırlıklar 1k • 
mal edllip cenaze meza.r1ığa göttır1ll. 
mek Uzerc papazlar tarafından dua· 
!arla k&ldmlrrkcn bir hAd1se oı.mq .. 
tur: 
ölllnUn a.nnesı Kosta.nUno oğ'lundan 

böyle bnzln bir §Okllde aynıdıtuıı 

görUnce: 
- BeıısiZ mı gidiyorsun y&vrum 

dıyc haykırmış ve olduğu yere yıkı:
Iıv<?rml~Ur. 

Koııtantlnarun tekrar bayıldığuu gö 
reni ı· hemen yanma. kO§muşla.r, fakat 
cansız yattığını görünce deh.setler ~ 
çmd~ ·kalm lıı.rdır. BAdlseden ~r • 
hnl z b·•!I. h bcrdar ediımı, ve Kos. 
tanU .1 c .11~di adliye doktııru Enn.r 

'l t -n"ından mue.yepe edllm1f • 
ı ~ mu•ıycnede zavallı kndt. 

: ıın ııcu;ma dayatıamadığln • 
d ., , ı •il ruılaşıle.nık defnine ruh. 

t ' rllml. tlr. --""' §ubeye da:ıet 
En-iııönU ) erli As. IJUbeslndeıı: 
P. Tğm AbdUl CeH\l o#lu A. RO§tll 

3.t4 (~liOll) 

P. Tğn. Ahmet o~lu Niyazi S16 
12:\•US) 

P. Tğm. Mt'hmet oğtu Şazi 329 
( 'f uo4) 

Anka.radaıi verilen mallı.mata 
göre, ekmeğln vesikaya tabi tutul· 
ması rolunda bir karar nlmdığı 1lA
Yi olmUŞM da alakadarlar bu şayıa 
lan teyit ctmcmi.5tir, Maamıı.fih, 
\•n.tan<la..sm ekmek ihtiyacınm em .. 
niyetle temin ve tevzii lÇln IUzunı 
görUldUğil anda böyle bir. tedbirin 
ittihaz edileceği tabitdlr. Ari.kara • 
da her evin dalmt sakinlerini tcs • 
blt için l~e mildUrlUğü ta.rafından 
evlere cetveller dağrtılınıştır. Bu 
cetvellere 6 yaşına kadar çocuk • 
larla yaşlatı 6 llA ı O arasında 1» 

lanlar ve 15 ~mdan yukarı bulu
nanlar sorulmaktadır. Cetveller 24 
aaat içinde dolduntlm\lfJ btilunac.ak· 
tır. 

Ruzveltin nutku ve 
Almanlar 

_... Beotanırı ı ıneı •yfada 
m&SUU tabll olarak stlkfltla geçl§tir. 
mektedlr. Amerikan mllıetlnl harp 
flkrlDe all§Urmak lçlrı Ruzvell tahrif
lere ve yalanlara gtttıkc;o daha ta:rı. 

la ba§vurmaktadrr. 
Amerika umumt harbe gtrmeml§ oı. 

saydı, sulhu, Vllaonun H prensibi O. 
zerinden yapmak belk1 mUmkUn ola
caktı. Fakat Vllaonun bizzat kendi 
preıWplertııe lhaneu yüzllndcndlr ki 
haltlld blr 8ullı yerine tahammWU tm. 
kAn3lz ıaruar hldia oldu ve bolşevl%. 
m1ıı dllnyanm az çok her taratında 
mlJleUcrin ..hUrrlyet ve mcdcniyeUni 
tehdit eden bir l<udret haline gelme.. 
aine yol açtı. 

Bunde.n maa.da, AmerUmnm um~ 
mı harbe g1riai, ekonomik ae.bada bir 
hercümerce eebcb oldu. Demokratik 
siateml kuvveUendirccek yerde, mil • 
leUere radikal kı:ırarlar verdirdi ve 
kendi kendUerfnl btzzııt kendl vıı.mta.. 
tarlyle korumak zorunda bıraktırdı. 

Yerie§mf§ bulunduğu yerde halkın 

lbtıyacma cevap veren demokras1yl 
crbıdan kaldll'Illıık lstJyen bir Alman 
tehlikesi ne o zamanıar vardı ne de 
bugtın vardır. 

HiTLEA 
Moskovava 

taarruzu bi2zat 
idare eaecek 

Loadra, ıa (A.A.) - MUnilıte &Oy. 
ledlğt nutuktan ııonra., Hltıertıı Ru. 
ormanlarında b!r mevkide bulunan 
umumi kararg~ d!Sndllğü söylen 
mektcdlr. Bazı raporlardan anl~dı 
ğma göre, Filhrer, Uoskovayn karşı 

yapılacak olun bundan sonraki tnnr. 
ruz~ blu.nt idııre edcccltttr. Şimd111k 
muharebeler cephenin bütUn boyunca 
devam etmekte vo Almll.nlar tarafın. 
dan netice nıma:ınamııl•tadlr. 

Lcınlngrad kcalınlnde Almanlar, Tik 
vlnin nlmdı~'1nı ve Lcolngrad Volog. 
da dcmlryo:unun kcslldl~inl haber v~ 
rfyorlar. Bu hususta Rusısr tarafın 
dnn gelen teyit ccllcl haber yo'ktur. 

Askerlik, tahsil ve emsali sebep 
lerle başka yerlerde bulunanlar bu 
cetvellere yaz:lm..-yacaktır. Bu ted
bir, fmncılııra şehfrlllcrln ihtiyacı 
nisbetinde un vcrilmes!nl temin ve 
unu başka yerde sıı.rfetmelerini 
önlemek maksndile alınmaktadır. 

Diğer ta.ro!tan diln Ankaradan 
bir gazeteye verilen bir haberde 
ekmeğin ra.nd.ma.nmm yilzde 95 e 
ı;ikanla.cağı, bu suretle ekmekteki 
kepek nisbetııım artacağı bildiril • 
ml§U. Bu miktar, halen ~ edil 
mekte olan hnlitadan ibarettir. 
Ekmeğin rondma.n derecesi bir 
mUddettenberi esasen Yilzde 95 e 
gıkanldığından da.ha faila kepek 
ilavest "mevzubahs delildir. 

~ Bolitnrah 1 inal •Yfac1a 
yeniden e.skert htıtfkAt bagla1J1J1tır· 
Moskova cepbeaincM Volokolo.makda 
Alma.tıla.nn QOk bUyUk kuvvcUcr top. 
ladıklan haber veriliyor. 

Dlln gece aaat yanm aıralarmda 

bankalar ca.ddealnde geçen 98 numa 
ra.lı tramvay Şl§bane yokuoundan iner 
ken yoldan çıkm~ n yaya kaldırımı
na kadar ytırOyerelt Qzerlne blnmL,ıir. 

Vatman bQyük bir mahareUe tramva 
yx durdurmnğa muvııUak olmuş, yol 
cuıar blr hayli telA§a d11!7mUolerse do 
ııı.es.nca btr Eayi&t olmamıştır. 

Kaza hakkında. tahkikata. ba§lan.. I 
mıştrr. 

"Fin htıkuınetlnln azimkl\.r ve ı::ırih 
cevn.br, bQytlk meziyetlerle dUnyanın 
ebediyen derin tııkdirlnl ltaztınan Fin 
mllletınc tama.men 1Clyıktır." 

ırz ne ad gene 
zelzele leliketl 

Me7.ldU' gazete, F.ln hUkQmetiııin 

yalnız Vaşlngtonun §&llUlj hareketini 
reddetmekle kalmadığını, fııkat ker. 
dine mlltecavlz SovycUcr karuu:md:ı 
kendl harp gayelerini aa.ra.bnUo tn. • 
y1n ttlğinl ve F1n mlllcUnin hak \"e 
vazl.felerinl de bcllrttlğl.nl kaydetmek.. 
te ve "F!n mWetl birleşik Amerlktı 

devlet rcl8lııe kolıı.yc!l unutnmıyaca

ğt bir denı vcrml§Ur.,. demektedir. 

Londm, 18 (A.A.) - T.>cyll Telgrrıt 
gazetesinin diplomntik muhab!rl yazr .. 
yor: 

Erzincan. 12 (A.A.) - Bugtln 
saat 12,16 da Erztncnnda ~alden 
cenuba, 20 saniye devam eden §Jd
detli bir yersarsrntısı olmuştur. 
Oı14 mektep bhıam, lçl:ne girllemi
yecek kadar harap olmuş, diğer 
bazı bhıa.larda da hafif zararlar w
kua gelmiştir. Hafif bir kaç yara· 
lıdn.n başka nüfusça nylnt yoktur. 

Zelzelenl.n mUlhe.ke.ttakJ tesirle· 
ri hakkında malfunat beklenmek -
tedir. 

M'OLHAKA'l'TA 

Erzincan, 12 (A.A.) - Vu:kua 
gelen yer sarımıtısma aaJr alman 
haberlerden merkez kazasındaki 
köylerde mtlhJm hasar olduğu, giır. 

Almanlar yeniden 
Mos <ovaya saldıracak mı 
~ Baetara.fı ı inci aa)'fada 

le.mıyaca.kl&mu aCylemek gUçtur. AJ,,. 
man zayiatı çok bUyUk olduğu için 
daha fo.zla insan kaybetmek tehlike
si.ne gil'işeceklerl.n.(k) (fllpbc edilebl • 
lir. 

Lozovsld fUD]an ıUAYe etmlfUr: 
Yabruıcı memlekeUerdc, Almanlarm 

fena havalıi.rd&D dolayı mı, yoksa 
gcncrııller tnra!md.an mı d•ırdurulduk 
lan soruluyor? .Muharebe yaltuz fenu. 
havalarla. k.nzıuıılın.n.z, Harbi kazan • 
mak içln aynı r.aınaııda tanklar, tay. 
yareler YO Bovyet ordulannuı mllte.hal 
ll oldukla.n azlmkArlık da ıAzımdrr. 

TULANIN ZAP.l'J 

Koyblşef, U, (AA.) - Böyw: 
Tas ajansının Alman1&mı her n 

balıaBme. olursa olsun Tul&yı almak 
için erdir verdiklerini bildiriyor. Ha .. 
len Tulcı önünde ınulıarcbclcr cereyan 
etmektedir. Alman kumandanlığı ye. 
n! ihtlynt kuvvetleri getirmektedir . 

diye kn.da.r dOrdU aln' olmak Uze
re 36 yaralmm tedavi altma alm • 
dığı ve 10 aıu bulunduğu anla§ll • 
mıştır. 

YIKILAN KÖYLER 
Erzincan, 12 (AA.) - Tercan 

kn.zasmda hasar ve zayiat yoktur. 
Kemah kazası memczinde fld ev 
ve Kemlik nahiyem köylerinde bir 
kısmı evler yı1cılmışsa da nilfus za. 
yia.tr olmsmlştn-. 

Erzincan merkezinin Hemdild 
Kilki§, Kut, GUcller, Araepsla:ngu 
m köyleri kAm.llen yiktlnuştır. Dh• 
rlmi köyünde de Uç ev çökmUşttlr. 
BC6 kişi ölmllş, 28 kişi yarala.nmıv 

Flnl!lndanın blrk;ılk devletlere ce
vabı, kapıyı ka.t.t ola.rak .kapa.nµıa~ 

tır. 1 

şa benıemcktecllr. :Blmun ~bcbl, bel. 
ki de, Fin he.lkmın ınUhlm blr kısmı • 
nm hiç de ha.rbc devam arzusunda bu 
lunmadrğıdır. ÇilnkU FlnlAndn, 1939. 
1940 klşı ~m altmdıın kıı.Ut. 
mak lçtn !aziıı fırsat bulamaml§tır. 

Fin Notasmm, Sovyetler blrlig1nin 
Finıtuıda duıında kalacağı hııltkmdıı 

teminat ve ~arnntllerin me\•cut olma
dığı meselesi Uzerınde durm sı keyfi
yeti belirtllmektcdir. Bund3n, bu tarz 
da teminat ve garantiler verildiği tak 
dirde Fin hUköm<?Unln durumunun 
bn§ka. tUr.ıu olabllcccğ! nctıcesı çıkn. 
rılabllir. Fa~•at Fin nrnzlsl Uzerlndc 
beş Alman tümeninin bulundug-u da 
dikkato alınmalıdır. 

Çılgınlar 
Klübü 

ve 

Afk .•• 
Cinnet-

1 htira. ... 
Heyecan ..• 

nihayet ölümle biten bir 
macer.amn romanı 

• 
.Bob8~ .rmml ~l - Olzll bir 
nek mAbedlI - BA8kmlar - KalDptc 
Jdmler 1ıa1mıcıu1 :- Gcao 1az1ana eı 
üıtctnde t.~dan bir tüut... Db.. 

ÇOKYAKINDA 

selo.tneUe dcvammı temin me>reılf. 
le 1'Utalcıruwı kabulQnU ~ 
den rlcn ctm!§lcrcllr. ller lkt S:: 
ita.bul cdllcrek Mllll Müda!n.& V 
lctine .Manlsa Mebusu Emekli fU1t' 
general Ali Rıza Artunk&1 ft .,,ı. 
naknl!t Vek!l.etlne sammm 1ı1ebdl 
Emekli Amiral FalırS EDsfn'Ul p
yinlerl Ylllt.ııek Tasvibe fktiran eyi•' 
ml§Ur. 

lngilizler 
Ctbutinin 

boşaltılmasını 
istediler 

Londra, ıs (A..A.J - CibuUJı!Jl"" 
rumunda hiçbir inklp.f yoktur.~"' 
llzlerln verdikleri tabliye eou ... 
Fransızlar e<ıvnp vennemı,ıerdlr, ': 
kııt, lngUlzler, FrtuıSiz kararuııı ili 
:ı:aren mevzllcrfnl mubrıtnzaya ıca,.ı 
vermişlerdir. 

Amiral Pctenln Clbutl 1nklyad et~ 
ği takdirdeki maksatlarnıa tclrXlııı 
bulunan nutku, Frruısız azminin r>" 
fa uğradığını göstermektedir. __,/ 

Fatiııin heykeli nereye 
dik.lıneh 
Ba~tnrsrı ı l.ncl aayt-*, 

tanz!mlnl dllnyanm en bDyUk ;cııı: 
mUteh:ıssı .. ınrma ve mimarların~ ?ı" 
\·aıe etmek i3tedlğimden derho.1 ~ 
nclınilel b!r mUsab:ıka a.çtım. J3!l ~ 
Avrupa ve .Amerika gaı;eteterll~..ıı 
hususta ildnlar verdlın. Az zııPY" 
içinıl p k ~ok t•cncbt mcmlcketıerd , 
..mUraı:aııUnr \ukuo;ı. geldi. KoJI~ 
başlamak u~ereyken maattce!S ı: 
harbi umumı patlak verdi vo bir 1 

ay sonra da. şc~rcme.neUnden çe1'11 '. 
ctım ve bUtun bugUzoı projclcrlill ..ı 
~a dliştU, Şlnıdl yapmak ı.ııtcdirı· 
b•ı ın ydan yerinde mnnza.ra.aı gııY' 
sakil bir b:ıhçc duruyor. Denize nv 
tarafta ve gCJl~ b.r ta.rnsa. vuc11,,. 

ı;elecelt .mahaldo de tcıtkithııne b!Jl 
le Jrill ufaldı bir çok ev ve apart! 
manla.r in§ıı. lulındığındıın güzel ı~ 
t:ınbulumuz dUnyııda. b!r O§lnc t 
dut cdllmiJc::ek kadnr çok mubtef' 
lı.r meydandan ebediyen mahruro ı;ş 
dL ~ 

Geçenlerde şchrlml.zln lmo.rınıı ıtı 

ld\ğıtlıı.rımın arasında bu mcyd~ 
tıınz.lml için açtıltım beynelmilel it 
sabaknya girecek mUtchaıısıs ve ıı\tl 
marıılnrın nıultavcle ve ~artnaıncıe 
nln fransızctı olnrak tabedllmla bt'llf 
!erini buldum. Bu v~kayı bazı k~ 
meUl eserler ile birlikte latnnbul 
ledlyesinln B"yazıttalı!. inkılAp Jll0$" 
eloo teberru ettim. MUzeye mu~:;, 
buyrulurs:ı. bu bro§UrU oı·ur otuz ~ 
en·cl y pmc.k l!ıtcdlg-lı:ı ya.& v 
meydanı hııkltmda blr fıhir hasıl 
mi;, olcrsunuz. c 

HU! ... ıı:ı ben bugUn de Sultn.n Mıııl , 
camisi ile Ayn .. otya. ınUzcsln!n art' 
sınJııkl bahçeyi h mıımla. blrllkU ı: : 
dırıp asfalt bır büyUl< meydcın )ş 
ma.sınd:ı ve Fatih ı;uıtun MehtJI'," 
lıcyltelinln dahi bu mWıteşcm nı ) ~~ 
nıu tam ortasına dlkılmcslndc J.f , 
ediyorum. HııtUı Avruıl d ı yaptı!',, 
scyabııtlcr csnasın .. u lmdı ycrtni 
tırllytımııdığım bir clılr muzcı.dll • 
Fatlhln yağlı boya yapılmlf bir ti' tP' 
loswıu görmU§tUm. Bu tabloda şul j,. 
Mehmet beyaz bir ata blnmlş ,c • 
tn.rafmda dl:lrc!er yeniçeri ile lstaı:ı ~ 
tun fethi.ol mUteaktp Uk cuma ıı• \' 
zıru kılmak Ci%cre henUz cn.ınlye C's• 
rllml§ olan Ayasofyıı klllsesl.DC <l~,. 
ru gidiyordu. lstnnbulun TUrltıer (ı? 
rnfında.n zaptının \x>~yU.zUncU r 11?' 
nOmUne acklz on scııe kaldı. Bil f"' 
mana kadar meydanın güzc.l ıı1r ,-t 

rett:e tanzlm!no engel olan bıunııııJ (f 
tevkifhane blıuı.sDc yarundaki cl'd•~ 
npartnna.nla.n .,e adliye saraY11'.cıı• 
kalan dağtnr ytlksekllğindek! nıoı AA 

_...r\ ıl"' lan kaldırıp asfalt bir meydan v~ 
geUrmcli ve Fatfhln ba§ı A)'a ~ 

mllze8!..ııe mUtevccc1h bcyu bir •t11ııı zerindeki bir heykelini. 1ııa meydll 
tam ortamn& dikmeli. , , 

Bu vesne ile de saygılanml ,un 
nm efendim. 

(lf'~J~ 

Ruslarm yem hır sUA~!. 
Mollkova, 18, (A.A.) - ",KıZll tO' 

dız,, {itızete:slııin muhtıbtrl SoVJ'Ct6JJ 
menlorinden bir1nln tcch1z edil , 
tank datl yeni tıp til!cğinln )tllıl•11 , 

dığr muvaU&kiyeUerı kaydedlyot• ~ • 
jalıık l.at.ikamctindekl c pbede bU1 

nan muhabir ıunıan &ôylUyor: 
11 

P. T~.n. Ali Ari! oğlu Ahmet Mub 
Ls aıı:ı <·os~ın 

Moskovıı lccs!mtndc, ı:.!d ictU. !kır 

el derecede lıDcumtar, blrıblrlrıi rıııt 
aktp dcvıı.m etmektedir. Fakat 
cuını rm bUyuı: tı: üd bir t:ı.arruz 

ba.§lnnı:ıç t,..~kU edip <'tmM;g nl söy 
!emek gU~Ur. 

Pravda gczctslnJ.n h&ı1> muhnbirl, 
Almanlıırrn '.l'ule. cenubundakl 1<6yler. 
den çı:ıarıldıklannı yazıyor. Bunlc.r 
yeni h:ıttara çeldlınt.elerdlr. Şimdi 
şlmtıl vo cenuptnn Sovyet mll.fafna 
hntlnrmı ;:cvırmcğe tnlı§lyorınr. Al. 
mıın ı•nvn lmvveUerl Tulaya cl<!vnınlı 
ta3r.'Uzlnr ynp:nnkta.dır. Halit her ta 
rııfto. 00.rllnıUnr ve tank t.uzaklaı ı 

ynpmışt :-r. EN SON 
"Sovyct laı...vetlcrl bu yeni Bl1~ r 

bUyUk tcslt1nJ :flUcn ı;ömıU:lC. ~,, 
Bft Sovyct askeri yolun fOO kiJOJl•e)ol 

1 uzağında bir tuzak h'"U~ ye c" 
üzerinde bir çok dllfman tankU'r: ~ııı 
da olunca cdaht& 1>attam11tn'eİıı1 
mermiler taııkm top 1.'"Uleslni d dS12 
ve §Üphcslz bir obtıse çarptJ#ıtl re' 
top Jnıleal berhava ôım~tur. scrrt(r. 

.Mu. :A...lğ'tn. Omer oğlu :Uus•afa 
326 ( 63:>) 

MI. Ma -S 8. ~t oğlu Ov.nan l"u .. 
:n 2DS (817-"4) 

P. Tğ -ı. G':;aaetttn oğlu Mehmet 
s ıdık (14071) 

Bu eubay:ıann acele olarak ~ubeyc 
gebdcıerı ildn olunur. 

• ~* 
Loııdrn, lS ( \. ~.) - lia.~r alın 

dığımı gör,. R t'erln um'Jmi '{~ra:-., '· 
hındıı b r toplantı '.\"'ljl:lacn1>tır. 

Bu topla.nt~,tn ı.:·~ r:~rcrt t:c ıılakaıı 
olduğu ııay1cnmektcdlr. 

Macar naibi iyileşiyor 
1 

Bt:cı:ıp,tc l.S (A.A.) - Macaı ciev.

1 i t naibinin 8'.hhııtl, i~il e yliz tut .. 
rr.u-:~u:-. :Manmafih nc§ı-ea•lcn bır !':ıht.I 
b~ltcne ı;lire, birkaç gUn d !•ıı ı t.• a. 
hat etmesi J.ftzımdır. Bunt! ı sanı 

DA 
Siitunlarında 

devlet naibinin mhh ti h:ı'.ı.ını • .ı. LJ!. '-----~~---------~~~~~~~~~~~~~~~ ten nqrcdllmlycccktlr ı 

kuvvcUerl. uzun menzmı oınn bU 3 •et 
tU!ekten çok memnundur. SO:;!_ıı1 
lruvvcUeıi bu ııll&hla gittlk!:C 
tazla tcchlz edilmektedir.,. 



ahk 

[(arısı bar artisti 
olan koca 

r sahibi karısına hakaret ett'ğ; ve 
hürmet göster 11edrği için 

l<endisu~ i vufınuş ?! .. 
f\lbat ayında. Bcyoğıunun 

~' Ca<:Jı bir cğleuce yerlnd" bir 
~a Ya.kası olmuf, lzzct adınc!::ı. 

, ncltlro! n mil maruf Ahmet 
'<Ilı bir bnr s:ılılblnl l>ıç kl 

~ ::ıctn "urmu§lu. 
lıacıtscnın muhalremeslnc bu s;:
~ l~c altmcı c u mahl. m .r. 
'""lldı. 
"ıııu11cııt bnstanede ve bir mucı. 

'Yln4c Leda .. ·l oturak iyile t.::ı 
h.l'ıı.:ar orta boylu, lı.ıt lmt eı • 
"'"lllıca bir znttı. Maznun 1u.ct el 
~ta g!S15tcrlyordu .• lynh p .tolu 
~la.ceuı ~yaz 5a 1ı klbnr ta. 

h. İlk bnkiıtn kendisinin lıOylc 
~lıenın kahramanı c!ac: tı SR• 

~ ~lk sözU davacı Ahmet YS· 
raı. Ahmet 'Ya§!lr hft.d\scyl '!OY. 
ltı· 

mlldd t B }Oğlu, bir müddet de Aroc
rfüan hn tarm.ııı a tcdavı ccU:dim. 

Ahm t ): nr özlerini blt .. diktcn 
·mrn mahkemeye b r istida lıcı 5 ra. 

p;,ır verdi. Raporlar tcda\'l masrı:ı.fla . 

rına a ttl, 1stida ... ıııt'ıı ı;oo küsur lira 
s:ı.rfctW!inl \C çal nmaJığ1 mUddet 
z r fın h tin b'r n<; yllz lirn zarar et. 

il'I b .dıı ı •urd ı Dunların tah~ili ı. 

y c m•ıne\ t zmınnt d:ı .. ti}-or. 

ı·:~v le , ııç.rguyn ı;eldlmtş olan lz
·t i~c, vale ~yı kısmen lnktır ederek 
Anrn t ı •ıı.rın kendisine ha'ıar"'t et. 
t ını. kc:ıc.ı nl:ı lııı;;:ı.ğ'ı lıorkutmalc 

ı.a. dıl çel<tığinl, mUca.dcl" sırnsındıı. 
J:ı. da\'a nın , ılncn ı·aralandığını 

suylemıştı. 

Ahmet Yaşar bu n.Udn! ayı çürilt. 
mck makudlle ı>unıan d:ı. 116.,•c ctu. 

!Bit VaAiAa 2Jaş6aş4 
- --.~ .... ~ ~r'""t- ..... ~ 

lltira edenden 

Bugün biraz da iltira üzerinde konu§a· 
bilir miyiz? Jltfrayı, bakınız bir F ran•ız 
içtimaiyatçısr neye benzetir ve ne der: 
"Jltira kalp paraya ve zeytinyağı lekesi
ne benzer. Kalp paraya benzettim: Çün· 
kü onu kimıe almaz fakat herkes bir ba§· 
kası.na sürmek ister. Zeytinyağı lekesine 
benzettim: Çünkü, o da zeytinyağı lekesi 

kaçınınız 
gibi hiç küçülmez, mütemadiyen genişle· 
yip büyür. 

Atadan kalma bir sözdür: "iftira ne ka 
dar hayali olursa olsun mutlaka bir iz bı. 
;·ahır!,, deriz. Doğrndur. Bir defa iftira 
edenden, zararı başkasına dokunmu§ ol· 
sa ela, bin defa kaçınınız; sizin sıranıza 
da gelebilir. 

Q_Q[lva T·arihind =n yapraklar 
www -- • 

' 

dın romancı madam 
Stae 'in aşkı 

Alant adalarında bir zam~nıar dünyanın 
en güzel aşk dakikaları geçmişti 

~ mUeucse iki kattan l\ııı. 
ı..; >-ıt katta saz, u::ıt kııtt dn 
~ 1ıııur. \'aka gecesi, mUesses • 

Ben ne hilkaret ettim, ne btr ~ y 
yaptım. Kcn<ltml mUdafaad:ı etmedim. 
Ziro. bUtUn yıırnınrıın nrknınd:ıdır, Hu Alımd t.ak~m ndnlannın en kUçUğU 
d!t r:'lı;tı ·ımı f"ÖSlC'rir, dcdL ve en vah.:ılsı bir amr evvel en g~el 

rlslerlni bUyUk bir ilmitııizlllt içinde 
kcş!ed(yordu. 

it kalabalılttt. saz kımnna 
!ıt~lırncdl bıralttım \:C \; n bar 
tcıareye başladım. 

;raıık b1r garson geldi: 
:trorı, ac.nl n~ağıdan ı~t a • 
l?1st görmek lsU~·or ! dedi. 
• baktım. Bu zat yanında Fc

'ıltııııa bir arkadıışı ile oturu. 

-~ latıy0rsunuz 1 diye BOrdunı. 

~ •dmdakl artist krzı! dedi. 
~ lçı.'l? 
~aya gelııdn, masamıza. otur • 

dl '.I görQ§CCCğtz! 
~:r· a da.ha çok aileler gellr. 
~dan b1r artı.sUn apğtya 
~ ... -.ıntyacağını &Dl.attım ve: 
ıı_ 1'ıkanya buyurun! dedim. 
~ hr onu buraya gönder! diye 

ı:ıktmı, Ali.si yanıma çağır• 

~ lzzet admda blrlBl aşağıda 
~dir bu adam! dedim. 

~ l:tldır, 
' ~? 1 dlyo hayret ettim. Zira, 

lttrıtım olan bir artıstin ça. " 
ı:ı lrzu etmezdim. BardB bir 
~~önlemek için: 
ı ~ eve gtt, vaziyet düzelsin, 
~ Kendisini yolladan. 

~e &rkadB§ı bir az sonra tek .. 
'S Ça~dr. Gideceğim sırod:ı, 
:'t\ dostu ve Aıı.sııı do arkadaşı 
~~! :nam diğer Kontc~ ndlr 
~ . 
'· gtt~ S<'nl vuracaluart 

' '~ tdttn, fakat herha.ng1 bir ib-
. t'ft, bara. gelen l>lrknç :vıı 

~hır hM!se oldu. Rica ederim. 
llt olun, vazlycl1 idare edin, 

'S ~ Qf&ğt inml§ler, biraz son 
~e nrkada:.'11 mırhO§ olmu!)lar 
~ tırlayaauyonım, gaUba. bı.

1 ~ tabanca çelanl§ler, memur. 
tnıınerın1 dq}arı çıka.rmı§lar. 
~ kapandığını sanırken geç 1 
tı~ F-crldun bar Jusmma 
~lt geldi, İzzeti ortalıkta. 

• rnemurlara koştum. Bn. 

~ ~~a, bir oey yap:ımazlar, biz 
~ dediler. Biraz saklnlt'.";,Um. 
'~kfün sonra. lçerikl odaya. 
~ clU. lçcrl ı;lrerke.n blr. 

N t.crJ2• mnhk mc, ş:ıllttıcrln C<'l• tışk v macera romanmm dekoru ol 

l:.ıll'e kar r ,. rerek nı.ıhak m yi bıı"- muştur. 
ııa bır btin<' bıraktı. ı Znma.nının m~ur muharrlrlerlıı • 

ADı.tl'E n,..uAnıuı den biri olan, güzel, yllksek ve hayatı 

Rus para§İİtfÜleri ve 
Bulgar kültürü 
Bulgar kaynaklarmm Bas para..süt

cUlerinln Bulgar killtilrünUn üstün~ 
IUğil lıakkındaki §ahadeUerine Ilı .. 
Uynç hissetmLs olması pok hayret 
edilecek bir ~ldir. !'amamen uy. 
(Jurmn olduğu ufak bir mli1HJı:ıza 

ile derhal nnla§ıl:ı.n bu ~ndcfüı bu 
suretle ilanından Bulgar propagnıı.. 
u ının ülünç bir me\ido düsmek
ten ba~lta ne elde etnıl.11 olacağı 
lıaldkntcn merak edHecck bir şey. 
dir. 
Eğer Bulg&rla.r kflltür ba.Jnmm. 

dan temeyyüz etmeğc ehemmiyet 
vcriyorlnl'Sn bunu idama nuı.hkfım 
ettikleri it o s ~ a b o t a j c :r .. 
farının şahndetine is
tinat cttfrccekleıine ole geçirdik • 
leri Yunan roıını.klarmcın. yaşıyım 
halkın milli \'C fns:ı.ni ha.!ilamıa 
k3.?'ŞJ gösterdikleri hlirmetlc fsbııt 
etmeyi clU,Unsclenll no kadar daha 
·~ı bir I~ görmüs olurlıırdı. Yeni 
topraklıırn. yerle~r yerle,nıe:z bul • 
gnrcadıın b.-ı.slm bir dllltt lmUarul· 
mnsmı menetmek yo\unlla.ki hare-
1 etleri ornl:mlakl hnlkm tekmeğc 
nıah'lifun lmldıkları ızt.ıropln.r hnl<.. 
kım!n. bUtUn diinyaya lifi bir fikir 
'crmi~tir. llo gibi icraatın her ta • 
rafta doJ;'"tırdUj;'lt fena tesirler sa • 
l>otnjcılarm imlıunsız mü~cdele • 
ıi lınlllimıleki lıaynli femlnnt He 
rzıııe ccl:ı .. 1 ilir mi? 

Htl C}in C3hıt Yalçın (Haber) 

aşk nuccralarllc dolu bir kadın Na. 
polyonun gazabına uğnynrak ştırgUn 

Jıımıau. 

Bu kadın Fransız edebiyatı tarlh!nc 
f!'rleşmlş Madam dö Staeldlr, 

Korln Stael kırk yaoma gelm.la ol 
duğu halde bUtUn ca.zlbcslnl muha!au 
ediyor ve bu mUthl§ caalbe ve canlı· 
lık birçok kalpleri &ltuııt ediyor, aa 
YIB1Z facl.ala.ra aebeblyd veriyordu. 

llUtUn edebi Avrupa onun hare. 
kctJ.1 hayatma Aoınaıtır. Bu fhU.raaıı 

k&dm D.§k ilo dldl§iyor, 4§k1a öldQrtı
yor, aııkla hırpalıuuyordu. .A§klan da 
eserleri kadar mC§lıurdur. 

Korin Sta.oı aek yUzUnden yalnız 

Fransız cdcbtyatmı sllslemem~ aym 
samanda Sl)"UI işlere do gtrml§tl. 

Madam dö SU\cliıı Bc.njam'CD K<>=· 
tan ile rabıtasını en ibtiraslı bır §lllt 

romanı olarak kabul etml§lordi. 
Acabo. bu h:ıkild bir a§k rouuuu 

mıydı? Korln bu ~kı da harap etml§ 
miydi'? Terkedilmekle Umitsi&Jiğe d~ 
mllş ol&D Konstıı.nt, bntiln movldini 
~!ırct1ı:ıi bırokn.rn.k, Bllrgl\ndeki sev. 
gil.ls1nt1 ~'13cnk mxydı? 

Korin Stael her ne kadar Napolyon 
ordult\n ö:ıUnden ka.çmakta ise de 
mücadeleden asla var.geçmiyordu. Bil 
aklB lmparııtora ka?'§ı en mlltblş ta. 
ıırnızu ha.zırlamnğa çalşyor<lu. Seyn. 
h:ıU ınralarmda mütbl&ı b1r proje h:ı
z:ırlntru.tıtı.. İsveç ilo Rusya arnsmdn 
bir nnloşxuı. yaptlrıı.c3k vo mıı.r•ı 
Benıardot'ı.m da yıırdnnilo Napolyonu 
harap edecekti. 

B•ı hlk!lyode 8.§k, maccrıı. suikast. 
hiçbir şey ookSan de~lldl. 

ZA '\'Al . .LI BlR AŞIIi 
Bin scltlz yüz senesinde Korln Ste,. 

el 1ın1çrede hapiShanoyo çevrllmlş o
lan Copc §:ıtoswın ut!c:ı. ctmluti. Pn .. 

~~ ll<- karınlll§ltm, lzzct lta. 
llıq illa g!zlcnmlı;tl. öylcııinc 1 
~ırn ve: t lt-lıt:rıC!ı•ı P 

la? d ye ne istediğini mır- 1 ---B-u-ld_u_ğum--a-rk-·adaşlar ben-

\ 
'l 4'.ıılY.ı hürmet etmiyor, l<endl ! 

l't-ltc bulunuyormmısun; diye 

\~il 
~ • hen bUtiln çahşnn lmdı:•. 
~t ederim. Fakat emirleri .. 

1~l'lllrnestnl ister m. 
t b n adamı c.s:ırım, kc c-

d•0ını görünce l nı;;ma 
~ 'Jıın. Fakat beni yaknlııdı, 
:tı c tk ıç yerime sapladı. 

tı.j~I b:ırdan fçcrt attım. Saz 
lıt-ııı cı nsediyordu. 
"" b 11lll ! yetıeın beni öldUrU

\ı111 •tırd m. roııu..,talnr ve 
eı ı el n :;:;oı lukln kurtar .. 

bıçaklnnmııtım. Bir 

den ~inirli Ve bana daima ızlı· 
raplarmdaiı balısedıyorlar. Ade
ta kendi derdimi, kendi ıztıra • 
bımı unutuyorum. . 

- F~knt bu hiç de fena. bır 
şey değil. Bir insan, kendi ıztı· 
rabmı unuttuğu dakikada mc • 
sut olduğuna katiyctle l1ükmc • 
debilir. 

lbtiy:ırım haricinde olarnk 
güldum: 

- O halde ben şimdi mcsu · 
dum .. öyle mi? 

..- Şüphestz .. şuphc:;iz .. şu dn· 
kikada • mademki ıztırapla.rınızı 
d->l""J l in•?'.i 1111ııft11.,p-;: • dii""" 
nrn er mesut in;:amsınız .. ve in· 
san butun omruncc bu rnactet• 
idrak edebildiği küçük. kısa bit· 
zaman içinde bile hayatın en bii• 
yük, en derin hnzlarım duyab' • 
lir. 
Şaşkın şaşkın, 'bu gencin yü 

züne bakıyordum. 
li'eridun Bey bana gtizel lbir ~i

ir mi okuyordu? Masal, hikf\.yc, 
efsane mi anlatıyordu? 

- Nelerden bahsediyorsunuz, 
beyefendi? dedim • bir iki dakika 
önce, neşe ve lm.hkahanm dü!"ma· 
nı olan bir hastadan ayı·ılmıs. 
lım. Henüz onun tesirinden kur· 
tulr.ıaını~en. sizin bnna saadet
ten bahsetmeniz 

- Evet.. Çok.garip olur. Fa_ 
kat, ~iz o hastalara bt-nzcrnezsi. 
niz ki 

- Niçin? Benim o hastalur. 
dan ne farkını var? Ben de ru
hundı:ı.n, a'-abından muztaıip bir 
hasta~nm .• 

Siz kendinir.e iftira ediyor 
sunuz, Leylfi hannn! Ben, sizin 
hastnhğınm biliyonun .. 

- Nereden biliyorsunuz? . 
- Arkadaşınız Nerimnndan 

öğrendim_ 

rlııl, blltUn dostlaruu, mllnaBebeUerint 
terl:ctm~ zama.nmm en parlnk zekA 
ln.rmı cemeden salonundan uzak kal,. 
mı,tı.. 

Eenjamen Konstanı da tcrketmir· 
ti. 

Yalnız bir tek lt.1§1, bir tek hayra. 
nı, oğullarmm mUrebbisl Giyom şıc .. 
gel kendisini takip otmişU, 

Gı.yom yalnızca alellde bir pedogok 
dog'lldl. Gayetle pıı.rlak blr zekll.ya mn 
likU, Korin Staell de 8CViyordu. 

GU%cl kadmm çocuklarmm mtlreb • 
bnlğirıi kabul ctmos!. de, bOytık btr 
aşkla sevdiği bu kadmnt muhitinden 
11;,'l'Iltruı.mak içindi. 

Glyom yedi senodenberl Madam 
Staoı ve çocuklarmm en yakrntany. 
dı. Onlarla bl.rllkte yqryordu. 

Acaba Glyom Ş!egel nihayet gü • 
zel hanımınmm knlblııc girebllml§ mly 
dl 1 GIYom Şclgcl Korln Staclln an.. 
yısız h"yecnnlarmı, lhtlre.slannı, kap,. 

Birdenbire duraladım: 
- Vay,. Siz Nerimam tanıyor 

musunuz? 
Evet. Benim kız kardeşimm 

arkadaşıdır. Biz Nişantaşında o. 
tururuz. Dün bize gelmigti. 

- Ah o haini bir görsem .. Son 
zamanda hiç uğramaz oldu bize. 
Nasıl, evlendi mi bari Turhanla? 

- Çok yakında evlenecekler 
Koridor<la konuşarak dola.<\~: 

yo .. cluk. 
l•'cridun beyin bana Neriman. 

dan J'ah etmesi pek l10guma sit
mi:rtı. 

- Xerimanı ben çok severim, 
dedim. fakat ona o kadar kn.gı
mm ki. Bir kere bile beni arayıp 
sormadı hain kız 

- Ha.beri yoknluş sizin hasta. 
haneye girişinizden. 

- Söylemediniz mi? 
Arltadaşmız olduğunu öğre

nin(!(, Hk işim sizin hastahaneye 
vattığımzı söylemek oldu. Bunu 
duyunca Şa§ırdı zavnllr kızcağız. 
Onun da başında bin türlü dert 
'armış . .Kız kardeşime kıska ne 
Iı!·tan falan bir ~ok şeyler anla
tıp duruyordu. Sizden çok bab. 
setti bana. 

- Beni ~rmek ihtiyacını 
duymuyor muydu? 

- Duymaz olur mu? Hemen 
yarın buraya geleceğinden bah
setti. Ben de: - Bu gece hasta 
haneye gideceğim, lıe~a hanrmı 
görürsem ~ru haberi miijde}eye-

Madam dö Staleln Benj:ı.mcn Koru;. 
tan& kat"gt duydu~ d rfn &.IJk Giyomu 
ta.zlaııUo Uzuyordu. 

Fakat zavnllr t.şık, daha birçok 
mllşkUllcrle de ka.rşıla~I)'Or ıı. Her 
ne ltadar Benjamc.ıı. l"uı_,l .. J,nm 
)'lldızı yavaş yavaş ooııUy.ır"' \ I'.\, 
diğ'er taraftan yenileri pnrQm ık:.'\ • 
dı: 

Meşhur romancı sıra.sile Pa':::n• l:ı. 

DUkll, Baron Barante, güzel Donnel 
ne ııovıııu. 

Glyom Şıogel bu vaziycten muzta. 
rfp oluyor, fakat cesaretini kay'bctml 
yordu. 

BOtUn rak41lerlle mücadele ediyor, 
hanunmı her ycrdo blr gölgo glbı ta. 
kip ediyordu, ı-:ope pto:nma C"eldik. 
ten 80llr& Glyom muzafferlyeUnl artık 
muhakak g6rmll§tll. Madam Slael 90. 
cuklarile ~b::ı§ıı. kalmıştı. Canı mlo. 
lıyordu. Yalnızca Şelgel onu meocul 
edebllirdl •• Korin de artık Şlegelden 

başka erkek görmüyordu, Nihayet 
mağlOp vnziycto girml.şU. Falmt bu 
sırada bir fclA.kct her şeyl değl§Ur • 
dl 

BlR ŞÖYA.L\'E IEYDANA 
ÇilOIIŞTI 

Fa.kat bu seferki taUı kaza. tama. 
men değfşllt bir §ekildo meydana gel. 
mı,u. 

Bir gocc .Madam Stacl, Argan • Pi. 
ko ismindeki ahba.blarmm davetinde 
idi. Madam Stacı ev snhibesi Do ko • 
nu§Urken genç bir adam madam M• 
gan Pikonun yatımA geldi. Ev sahibe. 
Si de bu mllnasebcUe ycğenlnl gilzcl 
romancıya takdim ctU. Sonra bu gen 
cin kendisine karşı olan hıı.yranlığm. 
dan da bahsetti. Du ı;enç pek yakın 
zamanda alleıılnln yanın::ı dönmüş oıan 
Joluı Rokaydı. lspanyadıı harbctmis, 
yaralanmıııtı. 

Madam Stael Rokanın güzclUğlnc 
hayran olmu.jtU, Uzun boylu, zayıf' 

renksiz, hUlyalı bir dcllkcı.nlıydı. 1'"'a-

yim, dedim. Pek sevindi. 
- Evet Ben he:· zaman burn 

da gelir knlınm. Temiz hava.: 
Bol gün~ .. İnsanın irini nçıyor, 

- Sizin de temiz havaya, bol 
güneşe ihtiyacınız var mı? Size. 
bunlan doktorlar mı tavsiye 
tti ? e . 
-Hayır.. Hayır, Ben hasta 

değilim. Bunları bana doktorlar 
tavsiye etmiyor. Ben temiz hava
yı, bOI güneşi küçüklüğüde:mnbc
ri çok severim de. KcndiliVimden 
geliyorum buraya .. 

- Çok fıla.. Çok a.la .. Yarın 
Tcrimanın beni görme~ gelece

ğine pek s..,vindim doğrusu. 
Koridorun loş ziyası altında 

bir hayli dolnşmıştık. 
Feridun, yorulduğumu hisset. 

tiği halde yakamı bırakma!: is
temiyordu. 

Acaba. bu toy ve tecı übcsiz de
likanlı hastahaneye henim için 
ıni gelip gidiyordu? 

Bunu anlamak istedim,. 
Sordum: 
- Eskiden de sık sık gelir rri. 

der miydiniz buraya? 
- Evet. Dayımı görmek ic:in 

haftanın hemen iki Uc gecesini 
burada geçiririm. 

Feridunun her gcn(}ten a~Tı bir 
hususiyeti var: Izıetinefisini 
konımasınr ve kendini satmasını 
biliyor. Gnırunu da muhrı.fazn 
ediyor. Yılışkan degil. I\iiı:ıt th 
değil, Ve hde mile~;:: hiç de. 

Hangisine 
lilmlsl Aruerlkıı.nın lıatlıe ghmi -

yooeğfnJ, JtlmlsJ Jıarbo ~rmcık ~ 

'Cll lrulaf;'lJld'L oldut;"ttnu; ldmlsi gene 
A1nC"rtl,uım J\lm:myayu tecllVÜS, 
klmlı!I de bllükl!! Alm:uıyanm dentr. 
nltılarflo Aıncrllioyıı tec:ıvllz ettiği.: 

nJ, klmisl Jıa.rbln !HS to b:l.5l:cyacaı ., 
ğuıı, kfınlsl !Jl3 o kıı.d:ı.r dr.\ıun ot• 
ınfl,-ceğlnl 80) lllyor. l ant Jmrp 
hu3Uı.und:ı. her laı!nöıuı bir ~. ı: 
yl ama, halk Jıangi!ılnc lruınsın ': Ov
ll bu no h"P ine, 110 do lılç blrts:ıe 

llıı.nl bir hlkA c 'ardu: m.r Enne
ul k ndl dilkklinını ö!UmUndcn eonm 
bir ~11.budlyc bırııkıı.oak oJ.moo. r .. 
hudl)l yıı.nınıı ı:ağırnıı:tl - BW;, d ,. 
nıl,:ı ; cger :;üylcdlğlm ı>U ~ ~ l -
nnnuı;ruı l.ıen mauı.tcn l'IOnm dttk -
lillnını senin ol ır.ak. 

YBhndl: - Söyle l:ıG.knlım, dom}Ş,.. 
tlç 5CY dediği n<'dlr ': 

- Bir: fSllllm • Jerycınden doldu. 
ğuna "~ b.'lbnsı clmııdığma lnıt.D:ı.cak 

ıııo. Jki: ls:ınm bir dili kırk p:l~ 
böldllğlino ,.c kırk parça Jlo lı:ttıt Jd
cılnln doğdul;-nnrı, U~: - t"' nm btr 
GIUyc Ufi<'dltLno ,.~ blUnlln dirildi 

aırıa lnanıı:ım dlikl•Gnın ynn~ Tt:r"" 

mez nıls1D!' 
Ermeni kendi keııdlıne: - Jl'eA 

bir ttkJr değil, dl~ o düşllnmü!f, 'J'M:I; 

l-ıınya brl tlyan olu3or demek.. 
Yahndlyse :fikrini öyle lmh et • 

ml5: 
- hanın Mcrycmden ~ğuna 

bon inanayım. lxıb:v.ı o~ 

sen inan: Blr dUlml lark parçıeJ'B r 
yırdığmıı. ben inanayım: ytyenlerl.n 
doydu~'Utıa ti(V1 inan. teaıun OOi7o 
Uflcdlğlno ben lnıuıay1m, öıtınn dlilt• 
dlhrfne ren inan! 

Notloc u ki dUn3a \'a.zl3etlne ._ 
lr ı;öylcılt'fll~ln lıan ... 15lno Lıı.anıw.ıı. 

ı;ımn: nş:ıf,"1 yuk11rı bu duıumdıı.tltr. 
NA:SU.l~TJ'lN 

kat bllhnssa yUzU sok gUzeldl. Çehre .. 
sinde bnyllk bir allccnablık oku:ıu • 
yor, g!Szleri ibtıra.stQll tutu,uyo."du. 

Uu asker salonda biraz da l;:ayboı. 
muıı vnzlyeteydl. Cemiyet hayatına tı• 
lşk de~ldi. O yalıuzca za!er hay 1• 

lerlnl ve sUMılnrmt lcullanmasınt hllı
yordu. 

Ev aahlbefil )'e!cıılnln kcndlııine }(ar 
§1 hayr&.nlığınd:uı bahsedince Madnı. 
Sta.el g{lldU, Arlık ~St'lO yoktu. Kah 

raman mağlQp olJ1lµ,, şö.yaJYc ~r ~· 
dllml§U. 

Madam Stael evvclA bu tesadtıfe hiç 
chemlyet atfetınedL. lm.paratoruıaa 

bağlı ol&n bu asker, bir mUddet 8abn 

ııllesinln gOzyqlarma rağmen gtım 

~ağa gidecekti. Babannı cas -
ya§lan pek tesirli oıamndı, 1"akat ·yıı. 
b3§ka ~!arı da karqmlL 

Jahn Roka 6§ıkb ~ bu 8§lmu al&.. 
latnıyordu .. '.l'esadllf de garip c!lvulrd 
yapıyor; onlarm teııadU!lerlnl mk Ck 
mtımknn killyordu. HIÇblr suare~ 
tu ki madam Stacl orada genç ve 3"1-
ralı za.biUn romantik çehrel!l!yle ktn'
şıla§ma.mı. 

Zavallı Glyom Şlegcl bu yeni ma.oe
rayı da tımıtBl.zliklc takip edl)'Ol'du. 
Madam Staelin yavao :J&VB§ bu ca 
Zfbeye kapılc.'lrğmı, zıı.bitın h&yal do 
in çehresino tutulduğmm b~,,.. 
du. 

AyDI zamanda bUtlln Cennre baD.1 
d:ı. y1rm1 09 Y8§IIl.dak1 ba zayıf, :JarA 
ıı zabitin, kırknu gcçmJo ouııı m~ 
kadmtn pcn~de c!!!r oldttğumı g& 
rllyordu. 

(Sonu yarm) 

ğil. Maksadını yava..:; yavas anla 
yorum.. Benimle muarefesini 
arttırmak, samiınt bir dostJu'k 
tesis etmek istiyor. 

Bunun sonu iki genç arasında 
ncve varır? 

Bunu o da pekarn bilir .• Benim 
bildiğim gibi. 

Bir müddet onun açılmasını 
bekledim .. 

Kabil değil. O .bir kapalı kutu
ya benziyor.. Kolay kolay actl. 
mıyor. 

Bana gelince, daha üç gün ol. 
du hast.a.haneye geleli. 

- "Aşk" denilen mikrop bm :ı. 
da da mı beni gelip buldu?! 

Diye bağırmak istedim. 
Fakat, Feridunun bundl.l. ll' 

taksiri var?! 
Hi Ç,. . 
Ona dayısı benden bahsetmi . 

Hem de pek cok bahsctmi5. 
İşte yine dayısının ~özlerin! 

naklediyor: 
- Siz A."Uerikan kollejinder 

GOk iyi bir notla mezun olmuşsu
nuz .Leyla hanım! Dayım geçeı 
~n lstanbula indiği zaman biu 
uğramı~ı d0& anlatıyordu: ''Ley. 
liı. hanım, kızlarımıza nilmunc o. 
lacak bir tiptir. Onun meziyetı' 
rini insan saymakla bitiremez. ' 
diyol'du. &-ı de Türk cemiyet 
m:ıoınıa ~-n bijiot.:k bir iff:ih:ı• 
ve ~.ırur c.t.-:y~m'". Tl 1 ri"• CL' 
ri:n si~. 



6 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN , o·ş, NEZLE, GRiP, ROIVIA TiZMA 
Birkaç 'dakika geçti. Son· Jak canı sıkılmı§ bir hal • 

ra istasyondan çıkan ve kal· ı de gözucuyla bana baktı, 
dınm boy-.mca yürüyen yaş· sonra omuzlarını silkti. 

- Fakat Grokfordun ne
resine? 

NEVRALJi, ICIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
Adamın ince dudnlclan a· 

çılmca bembeyaz dişleri gö· 
rünüyordu. 

Jcabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla Isteyioi:ı. 

h bi1· adama dıkkat ettim. - Sizi nereye götürece • 
Çok uzun boylu, çok zayıf o· ğiz? 
lan bu adam, ışehirde otura - Grokforda. 'iW# 

• otura kemi deri çıkmış, sa• 
rarnıı~ yüzünden taşan mÜl' 
hiş irade ile nazan diklmfr 
mi cedbe'a.ti; yolda yürüyüşü, 
ince dudaklarının kenaı-ında 
ki bir çizgi bu adamın em• 
retmey~ alışmış olduğunu 

- Beni nereye götürece • 
ğinizi bilmiyor musunuz? 

- Neıden bilecek mişiz? 
llk defo olarak Levis te • 

reddüt eder gibi göri.indü, 
fakat bu tereddüdü çabuk 

1 

geçti. 

Top ak mahsulleri .Ofisi 
Umum müdürlüğür,Gen 

gösteriyordu. 
- Bir kere sizin eve kadar 

gidelim de, sonra size icap 
eden malumatı veririm. 

kuponu 
(Bo b."Upona eklenerek gtlnderfiecdi 

iş arama ve it verme UA.nlan iCD Son 
Ul1kllındn pGrasız ~redllooektir. Ev 
lcrune teklltJ gönderen okuyllcnhrm 
mahfuz kalnınlt ~ 6tlrlb ııdn!aleri 

nı blldirmt'lert ıomn.~ 

Memur~ a ınacak 
Elbisesi göriinüşüne uy • 

muyordu. Topuklarına ka .. 
dar inen bir paltonun altın• 
dan mnvi bir elbise ve kirli 
lastik bir yaka takılı bayağı 
bir gömlek görünüyordu. Ba 
tında çürük bir kavunu an• 
dıran eski melon bir şapka 
her elinde de bir valiz var 

- Fakat bizim ev Grok -
forttan altı mil ötededir. 

- Zarar yok. Size kadar 
gi\.miyelim. Evinizi görmek 
istiyorum. Misters Kotesnaş 
bunu benden rİc" etmişti. 

Evlenme teklifi Ti 
• 27 Yl4}Inda çolt iyi kaZnnçlı, y1lk. 

sele mektep mezunu ve serbest meslek 
tıcn kumral, orta orta toplulukta Ye 
vUcudu arızam buluunmryan, lçkil!iz 
bJr bay, 2f-~ yaşıarmda dul bir bıa 
yanla. evlenmek istemektedir. 1ırt.ıyeıa.. 
lerln (Çlnı) remzine mtırncaatlan. 

Merkez ve 'ta§ra te§kilatmıızda münhal bul 
(85), (100), (120) lira tahsisatlı memurluklara en .f 
ğı lise veya buna muadil tahsili olanlardan 3656 
3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve miie · 
selerde (3) yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar ill' 
hanıız, hiç memuriyette bulunmryanlar imtihanl• 

------------~(Dov~yar) 
tsT.+NUUl HMıt!;OIYıJ;Sl 

naca~rr. ·-~ 
Bu vazifelere alınacakların ücretl~i yukarda il'"'. 

leri geçmemek §Rrtile 3659 sayılı barem kanunu h ·· dı. 
Adam yavaş yavaş yürü· 

yoı;, ve şose kenarında sıra 
lanmış otomobilleri gözden 
geçiriyordu. Hizama gelince 
durdu, kalın gözlükler arka• 
ımdan kıvılcımlar saçan ko• 
yu mavi gözlerini gördüm. 
Valizlerini yere koydu. 

~ljıu~~~ Yll~~8~:0~: ıı .ıs:. Y8§ 16, boy 1,60, kilo 57, orta talı 
Billl, esmer, siyah saçlı, kanı. gözlü, 
krırıı. ltqlı, arsp tiplnl a.ndmUl temiz 
bir aile kızı, D180.§I 125 liradan tı.§3.ğı 
olmayan, sarıam ve dll.rilst bir erkekle 
evlenmek istemektedir. Bu baym tay. 
ynrccl olmnsı bırdh edfilr. (Karıı.rı!\J) 
remzlnc mllracaat. 

lerine göre hesap edilecekı:ir. ....d 
Müracaat edeceklerin fiili askerlik hizmetini y•P" 

olmalan veya halen askerlikle ilişiği bulunmama••_. 

U JI ' Akşam 20,80 d~ 
HAl'tf LET (5 perde) 

Mektep tahad~ı:name veya tasdiknamesinin asıl ~1 

tasdikli suretlerini ibraz etmeleri. 
lstihliil cacidennde 

KOM€DI KISMINDA 
Çalıımalanna mani halleri bulunmadığını t 

Cam~ gündtir. &:Mlt 14 de 
ÇOOUlt OYUNU 

etmeleri. ; 
Sıhhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofi• d 

Elmer Levisle karşı karşı
ya bulunduğum-..ı ve bu ada • 
mm Jakı görmediği için §a• 
tırdığını derhal hissettim. ().. 
na söz söylememe hiçbir ma• 
ni yoktu. Fakat bunu yapma· 
dnn. Bu adnma izah edilmez 
fakat kati bir antipatim var

Tenınıze en uygun golecelt -pudra· 
nın tam rengınl veren yeni bir 'Kolo

r ımetrık makina icadedilmiştir. 

A • m :l),80 da 

.ıı:. Yaş 17, boy 1,62, kilo 58, orta ta.h 
Bllll, sanşm, elft. glb:ın. 90k güzel bir 
aile klzr, m&a§I lOO den aşağı oimJyan 

dürüst bir bayla evlenmek ı.temek -
tedir. {Çiğdem 112) remzlJlc mllra • 
C&At. 

tonından rapor almalan. _., 
imtihan 15.11.941 cumartesi günü saat 14 te AV 

Bu sayede şimdiye kadar gb
rülmemlş emsalsiz bir güzel, .te 
orijinal pudra renklerinin lstlhza
rına lmklm verilmiştir. Bunlan 
yalnız Tokalon pudralarında bu
labilirsiniz. Bu pudi-n riizgArlı ''e 
yağmurlu havalarda b!lc bütün 
gun 5ablt kalır Burnun parlaması
na mani olur. Hususi ve beratlı bit 
usul dairesinde istihzar edilmiştir. 

Kör Dövüçü rada umınn müdürlük binasında yapılaca~rr. ~ 
isteklilerin aranılan vesikalarla nihayet 14 ·-,;. 

günü öğleye kadar zatitleri müdürlüğüne göndenııeJV) 
(8301-9802 

13.11.1941 

il- Yaş 39, orta tahsilli, orta halli 
bl.r aileyi geçlndi.n.ıbllecek bir ka.uıı. 
cı olan bir bay 29 DA 3:1 yıı..şlıı.rmde. 

çok kalabalığı olmayan bir bayanla 
evlenmek istemektedir. (Denlt) rem .. 
zlne mUracaat. 

=================================? 
dı. 

Birkac dakika sonra dö • 
nen Jak; gördüm. Jak oto " 
mobilin basamağına çıkar 
çıkmaz herif derhal ilerledi. 
ve: 

- işte geldim, dedi. 
Jak zorluyarak bir neza· 

ke•ı: eseri göstermeye çalıştı: 
- Mister Levisle mi mü · 

~rref oluyorum. 
Yabancı kocamın elini sık

tıktan sonra cevap verdi: 

Bu yem Tokalon pudrasının en 
son yeni ve caztp rcrı1;lerlnf bu
günden tecrübe ediniz Daha gene 
ve guzel cörünümız. 

18.03 Dans müziği, 18.80 Geç!t 
programı, 10.00 Konu~a {Dertleşme 
saati) 19.15 Dnns mUziği programt
nm ikinci kısmı, 19.30 Ajans, 19.45 
Yurttan ııesler, 20.15 Radyo gnze~st. 
20.41:i Rnııt makaınmdan §&rkııar, 

21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 Türkçe 
film şarkılan, 21.so Konuşma (Şiir 
saati), 21.4G Radyo senfoni orkestra
sı, 22.SO AjaM, 22.45 Dans mUzlği, 

Bile çi ve Vatrnan a ınacak 
stn bul f!iie 

· .et e!eri 
tr , Tramv y ve .Tünel 

en 

• Yaş 30, boy 1,60, kilo 60, SSl"I§m 

eıa. gözlü, mazisi çok temiz, bir evi 
idare edebilir kabncy.ettc, süsU ve so
knitı llCVtlliyen, orta halli blr aııc kızı, 
35 ile 45 yo.~larmd:ı, alkol ve lrumarla 
nlt\kası olmıyan memur veya subay 
bir roylo. evlenmek istemektedir. Tip 
mevzuubahs değlldlr. (T.20) remzine 
müracaat. 

* Otta. boylu, balık etinde, :fevluı. 
la.de iyt huy ve ahlAklt, daima neşeli, 
güler yüzlü, vcfakAr, fedakft.r ve lte. 
naatkr sevimli, samimi, blrnz lisan ve 
el~lcri bilen, da.om ,aUsü eğlenceyi 

tedir. (Gelincik) remzine müracaat. 
• Y~ 25, bôy 1,75, klJo 72, hayat

ta hlç kimsesiz, içki ve kumarla aaltl 
alft.kndar olmıyan Anadolulu, aylık 

kazancı 150 lira olan, sanatkAr bir 
bay, ma.zl.ııl temiz, nıı.musıu bir tıa. • 
yanla eylenmek istemektedir. (A. 
GUvcn 1) remzine mUracaat. 

I ş ve İfçr arı yanlar: 
~ YUksck iktisat ve Ucarct mektebı 

banka §U~lnden mezun, lyt fransız. 
ca, arapça, eski yazı, daktilo ve bt. 
raz da lngll!z.ce bilen bir genç, her• 
tıangi hususi bir ticaret mUessescsın. 
de çaıLsmak istemektedir. (Beyoğlu 
A.lyon eokalı:, l{lun!lbcy apartımıuı 

kara.rmca seven bir bayan; huy ve tıı_ No, 2 de Necm! Arana mUracant). - Evet, on dnkikadan faz 
la beni bekl..ttiniz. 

Jak şasırmış olmakla be· 
ral:-er n~'Znk t Je cevap ver • 

m .. m ıt~ df11 rf' f!ti blat1erl 'kendisine bcnzlycn, neşeli • Y<ınl ve eski yazıları bilen, kayıt 
İdaremize biletçi ve ntman alınacaktır. Kabul ~mlt:ı: açık d(lşünccll, nazik ve iyi kalpll. 1 Vt' daktilo işlerinde fevkalı'!.do kabi 
l - Tam:.ıss:hh:ı olup askerlikle alil.kası bulunmıyacak. cesur ve billın&sa. hodbin ol- uyeUl 330 doğumlu bir genç tş ara. 
2 - Boyu 1,65 ten asa.ğı ve yqı 3o ten yukarı olmıyacak. 1 mıyan 27 ile 88 yqlnnnda 100 Ura. maktadır. Herhangi husuı;t bir mlles. eli: .. ··td·· w• 

1 
3 - Oltur, yazar olacak -.·e hesap bllecekUr. İsteklilerin Gnlııtada, TQ.. druı az mııa,,ı olıruyan yüluıc1~ mektep sese, Ucarcthane veya rcs:m! dalrcd~ 

Buna co1< UZllı um dog 1 nelin arkasında klı.in Tramvay hareket dairesine mllracantlan. (9926) mel':Ullu bir bn.y'la evlenmek ı;temek- ı çalışablllr. Kefil de gösterebilir. (S.B 
nı::.u. Ben cJ :;;,..i istasyon-cin ,..., ,., 

:~:°dad~i~~ ~:.~~naıdt~it~:r:: a r a s""~ı"",.-:""'n'"'• ""'d..,:.:..,""...,a"""•""'':a;""'..,""..,"""°"' ... """Y.""':: 
deyim misters Levis. :: 
· - fon m oldum. Ben de " 
on da'-~ dır ı.cndilerine ha· A Raspotı·n 1• ~ ... 
kıyordum. rayının ~4 

ilen de söze knrxştrm. •• da ı l 
-- Jak birrz daha gelme· u O ~~ 

ıeydi <\jz" ben .:-.rabaya ela - 1 ı e ~~~ 
vet cdezektim. ",, 

Burmınd"' 1 gelen bir sesle 
cevap verdi: :: 

--Fakatbirlürlübıınaka Meşhur do a mut Saı·m' ı"n 
rar veremiyordunu:z. . ~: 

Bu terbiye~· -z~e sözler ha· ~ 
vayı birkat d11ha soğul'.u. Ş ~ f? 1 ~· 

~ · aU~ :~ 
.Jak arabnnın arkasındaki ye ~ ~ 
rin kapI"Inl açarak yaban '" ~: ' •• r Ü I ~ s ı1 LSll • A . ~)~ 
cıya valizJ r=ni yerleştirme .. ., ~ il " 
sini söyledi. Fakat yabancı ;~ Mahmut Saimin gazetemiz için yazdığı bu hatıralaı·ıncla iki şeytanet timsalinin müthiş bir mücadelesini, saray-ı: 
buna razı olmadı. Valizlerin• ,.<da dönen cntrikalaTı ve sultanların gizli kalmı~ a§k ve il:li ras maceralanm okuyacaksınız. ~4 
den bir tanesini ön tarafa 1 r. ~ 
benimyammakoydu.öteki·

1 
:: Yeni tefril<amızdah bir parça ~i 

ni arkayn attı ve kendi de çc· ~2 
vik bir harek~tle arabanın ~~ "Ayse sultanın sarayında bir Handan vardı. On selriz v ~ı:ında saraya getirilmiş ... Safiye sultann henziven bu n- ı·~ 
arkasına sıçradx. Half.ı. hafif tesin ve güzel Cerkes kıziyle coktan mercimci!i fırn a ve rrni tik. Sarayın harem hahcesindc top ve kücük bir ıh- ~" 
hafif yc.ğmur yağdığı ve ht>.· larnur ağacı vardı. B"r gece, ahcıbasmın üzerinde namaz hıldığı tahtcyı rou'"faktan asırmıs. ıhlamur ağacına cı- ~~ 
va ela r .ıtubctli olduğu için, 1 ~ ~~a.r~::~~ üc catalı arasına yerlc(t~ı erek ~allar araG!nda i- dct'l. b'.r kano.pe buımle get~rmistim. Yesil yapr2.td~rm ~~ 
misafirperverlik hfolerini 1 ~ ora.tugu ha kanapede. ıhlamur cıceklerı ar<'.sındn d:anda nla sevışmek ne bulunmaz lm· zevk oluyordu bilseniz ... ,, ~~ 
kaybebneıniş olan Jak huna ~ B A h [ • ~~ 
sudan bir itiraz etti: ~ U emsae.SlZ Ve elJeC n l m Cel a eserznz " 

- Onc b:nseniz dr:-ha iyi ~.. c u M /\ R T Es ı· G u··ı N u·· 
olur. Arkada adamakıllı ıs • •: ,"-\ 
lanacaksınız. •4 

- Y nğınurdan korkmam. ~~ 
Ben de müdahale ettim: :~ 
- Onde üç kişilik yer var· ~ 

a 

ı 8) remzine müracaat. '-
• Eski yazıyı mUk1'mmel ~ 

hascbedcn anlayan dsktllo~~ 
~an. hulmlt fakUlteslnde ~ 
genç, tahslllne devam ede • 
ı:aırıımak ihtiyacındadır. Bit I 
veya bir t:tıccar yanınd:ı llğted 
ralan çahaobmr. (A.T. 23) 
müracaat. 

• Askerlikle fli§iği 01mı~ 
mezunu bir genç, herhangi ~ 
ya hususi bir müessesede :J 
Ucret mukabili çalışmak uıte 
CŞ.E. 18) remzine mnracaat. 

• Kaba~ lisesinin beşi.ilci 
da okuyan bir genç, maı:euııl ..,,J 
etmek için öğleden sonra ç~ ,,ı 
temclttedlr. Daktilo ve mııb-:;ı. 
anlar. Riyaziyesi kuvvetlidir. 
can) remzine mllrncant. 

• Ortamelctebln seklztncl ~ 
okuyan bir genç l~ aramalı~ ) 
kırtasiyeci ve kitapçı dUl<lt:a 
ııcne çalıı;mıı;ı olduğu için ~ıı' 
lığı tercih eder. (L.Ü.F) rcııP"' 
racaat. .S 

* Ticaret lisesi son sınıtın~ 
yi muhasebe, hesap ve ııı ~ 
blllrlm. o.r:;ıeaen sonra bir f11il....,. 
de çaıışmak Uzere f!J nraJ%lsı c. 
{T.T.T. 185) remzine mil~~ 

* Lisenin iklnei emifmS d 
den bir genç, mali vazıyctuııt'e 
luğund:ı.n, tahsiline dc\•anı ed ıı 
ıçln öğleden sonraları çaıışıı'1 11 ~ 
mckledlr. {Nurettin) remzı.ııe 
caat. 

• Orta.okul bitirme ııııtJ'* 
bir dersten muvaffak oıanıs111 

ıamandn allcvt vaziyeti b0ıı111t 
bir genç luz çalışmak ısıeıı't. 
ıLt>man Y.) remzine müra~ 

.f Ortnmcktcp mezunu, al .,ıt 
alt\kası olmıyan 334 dotı.nnlıJ 

11 
~ aramaktadır. Daktilo kııll'~ 
sap ve yazı işlerinden anlar· t 
remzine müracaat. 

Aldırınız: /lı \ 
A~oğ;da rcmlzlert ~111 f, ' 

lrnyucuhrıınu.m nıunlann:t ıl" ~ 
mektuplan lı:lnrchanımılzdCfl .~ 

bn d, hll) bcrgUn 88.b.'1btıtrı ,ı ~ 
Jruc!nr .,.e sant 17 den "°nrıJ 

ları. lrl 
(Karclc"l"r) CBrlld!1) (S.A.J 

'J Jtll , 
(H. O<ıl Clngcl 27) ( iııC: ( 
(S.S.61) (Arda) (S, :r.ıcra11 ) ı 
(Y. Akm) (Harika) (27 f'·66'_ 
(Teoman 2:1) (Kibar E.) (Ç!~ 
(N. Maskeli) (M.A.K.) ( ,,~ l_ 

1 HepUnlti) C"Mt>dlç,. "SutıaY· tı...~ 
remlzl"'rine gc1en mcl::tuplıı~.I \'llı 
oiklerı adreslere gönderil~ 

AÇIK KO~'UŞ1\1A: ~ 
lf: Bay Servet Budak: tı&ıl 11 ~~ 

rcdllmiştır. Geçen no.:unız ili'- L' 
sizin gözUnUzden 1-:ııçını§ oııı~~~ 

:,~ Bay !Demir), bayan l ıJ!'~ dır. :~ 1 
8 - Hayır, •leşekl;:ür ede- ,. 
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oay (A.E, Zambak): UAD 

1 
mah!uz kalmak Uzerc a~ 

dı:ğı için mao.lesct n~ 


