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Diğer hir denizaltı da 

Polonyaya verilecek 
:Ne,-1.ondon, 4 (A.A.) - Denir.al.. 

tılar Ussu kumandanı Olvin Cutts, ye· 
nl Londonda y&pılacak merasim es.. 
nasında ıın~.1919 inşaat programma 
dahll (A) sınıfından bir dcnlz3ltmm 
bUyUk Brltanyaya ve 1921.1923 in.,a.at 
prognı.mma dahn (S) s:ımtmdan d~r 

bir dcnl7.ıı.ltmm da. Polonya.ya de~· 
rcdllcceğint beyan ctımi,.cıt.ir. Bunlann 
her ikisinin hareket llslert İngilterodc 

l olacıı.lttır. Bunlıır, ödiln~ Terme ve 
j ldralnm& kanunu mucibinee muhartp 

mlllotlerc devredilen ilk denb:aıtı gwı. 
mtleridlr. 

1 İngiliz ve Polonya denizaltıları. tJı:i 
:..'.'!'!IC"i:'.lt&' 1 gemi hazrrlanll"ken bunlara be~,.a 

,\Jmanya<la Ya.hudlle. r. Almanlardan 

1 

diğer c!cntzaltılarda ~ah!lrruı..k tı~r 
1efrik edilebilmek iı;-in ~öğüslerinde bir müdoot evvel Yeai. ~ ~,.! • 
böyle •ret taennaia ~r mtaı bcduıııaatıtNrrter. 
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Feôdosii itmam w 
Şehir Mec is.inde ·Vali 

raporunu. okudu 

Amer kanm Finllndiyaya 1 

tiq~hc•~.r! net •Jtam B a s k ı Ya 
için ya.f>Ilmı§ son bir teerilbe sa.. 
yılabilir,,, 

"Bu ihtarın, İngiltcrenin Fin. 
liındiya. Rumanya ve Macari.s
ian'a harp illin etmeeini isteyen 
Sovyet talebiyle müşterek oldu. 
ğ\mda ~üphe yoktur. Sovyet ta
lebi halihazırda Londr~ ve do
ınmyonlar tarafından tetkik edil. 

ıverirkenl 

edildi 
... .. ....... 1 _, 'S1\~ 

Alman ~. baebm 
Sovyet mO.dafna. h&tlenıım az <'Ok 
u.zağmd.a. kalaa dw'*' wr .... ., 
miryohı iltisak ndıtoaı lllkn Karitt 
un alındr.ğmt iddia ~. Bil i&Jıa 
çok eıntıeırceandv'. ~ Almanla
rın emrinde birçok aslter bulundu
ğunu ve bunlann ~ ıg&-e, 
gen.iş btr c~e tizerlnde Don nehri 
istikametinde ilcıi baııekctlcre de M 

Makenzi KınJ 
bevanatla 

bulundu 
Bıı tnrnrı l oci -..~ fnila 

Bunların faaliyet ve meıı:ıU&d ayrı 
ayrı el~ alınınca: 

Geçeı:ı ııenelcr zarfmd'l muhtelit in.. 
,aat ~e pavyonlar il vesi auretile ge· 
:of§kWlp modem blr hale getlrllmesı.. 
n~ gayret edllmtı olan Cerrahp11..,a 
JU1.11tancalnde bu sene zarfında. 4Dti7 
ha.ata yatakta ve 47G91 hasta da a .. 
yakta tedavi edllmJf ve röntgen il' 
Jlboratuvardan geçen hastaların ade_ 
dl l!l,728 e baliğ olmuştur. 

Haseki hruıtnnuinin : 

Muhtelif servtslerfnde gerek ayakta 
ve gere1~ yatakta ccmı:ı.n 53.458 hu· 
ta, tedavi olunmu17 ve 2S58 doğum 

icra cdllmlf, 14.borotuvarla r6nt.grn 
dalrelertnden 21,072 hastaya röntgen 
.filmi ve Ulçlnn l.1ız!!l' ve ita edilml§tır. 
Bcyo~ıu ha.atanes!nde: 
Ayakta ve yatakta tedavi edilen 

haatnların adzdl 1~,664 e b3.llğ olmu, 
ve ~borntu&rlarla röntgen dalrelerlıı. 
de 11,351 hastanın filmleri de vcrtı. 
rnc < ı ·retlle muayeneleri de yııpil!nJ§ 
\e 11 <:lftrı ~erilmlııtlr. 

Z •n"p '\m'l Dob'Um evinde: 
02 •'l ba!tanın tedavi& yapılmt§, 

886 d' um !ere. cdllmlıı, gerek lıltxıre.. 
tuar, Sil e , .. rHntı;~n dairel'!rlDde ce· 
man H:!5 b sta11111 lliu;:ıan lhznr ve 
ita odllmt~tır. 

Sart haıtlllıklıır mUc:\dele merke 
zlııde bu e~ne zar!mJa temtzll::;9 tabl 
tutulnn 2241 in.sanın muı:.yen~ ı:e 

172,127 ı.·110 cş)n ayrıcıı. satılığa ç1. 
ltarıl n 236,250 ldıo e,ııyanm fenn1 
temizliği !crn cdllm~Ur. 

Du sene r.a!'fmda Kaoımp&§a \'e Da,. 
lat h:ılk h:ımam1annd!I. ccman 20.856 
kl!;l Ucrctslz ve 17,012 !;J~ de cüz! 
bir Ucrctıc yıke nmı,1ardır. 

"'aa:.yct V.? me3-ıilerlnl t<'lhis elti· 

1 
ğlın h tanelerde Haa~!d hastanesi 
nl ay pavyonunun tamiri, Cerrah • 
pa. 1: ::an -sının pollklınlk ,.e clld'. 1 
ye r rvl .. 'c:-ının ı . .ı.,.ndJ, la.toratu:ır l:ıs 
nmın t va!, röntgen ııcnıslnln tadi!l, I 
B yoJiu ha tancslnln bir lnaım dı:. , 
varı rmın tamiri lcr:ı ve ikmal edıl· 

m. l!r. 
, l diye huduJu dahlllnde çalı§an 

dl ,. •rlerlmlz d • hnn,ın nlUhım n·. 
l) r nr ı k rşılıyncak mcsaı sarfet., 
r ı,ı:rr1 r. 

:.J • ı l 'ha .. ı:. mttıhak kaza dlspan.. 
ı:cr. - :ı i.ı( ·açları bö.} le tamamen 
t<'r-- 'l c 1 ıl<'r~.t m'lhııııcıine sevlte·iil· 
illi r. 

' t::'UZUK lı;;;Ll<;Rt: 

G<" n ııeneler olduf,"U gibi §Chrln 
ter' .. k 1 1 rl dikkat ve ehemmiyetle 
tnk p eaılmektedlr. 

Hiz~1 t gen' tir. Bu mUhlm vaz •E'• 
yl h1 rma'< l1:tn ellll'izdcl.I lmkln 
ve 'J. ıta'nr:-- :raptrgtmız tcdaktırlık 

saric•t "'1-.ıl~ mcaal az~mdlr. 
B:l.c.::-ıızın mu aGestno gör.? lml • 

lan bı <.:C"' imiz ııı:ncle adedine ve §eh 

rın s l1uın:ı nıı.z:ırl!n bir ameleye 
27.CDO metr~ ııurabb:ıı sshı ısnbet 
etm lttcJ:r. 

l3lr ço!< e nan crbnt!lın sll~h attınn 
nlınma:n d:ıhl devamlı, ı,e alr~mı~ a. 
mele kullanmamtzıı lmka.n verme • 
me.ktedlr. 

Bu mU~ktll ~--mite rıığmen gene 
bu mUhlm hlzm"ti nksatmamağa ça. 
l~:yoruz. Şı-hrln temizliği uğnında 

yaptıklarımızı ~ayanı memtıunlyet C'. 

l:ırnk tava!! edebilirim. 
Şehrin sıhhi temlzliglne matur ola. 

r k 19d0 rcnesl zarfıııclıı. 261.9:51 ve 
1941 s nesi !Ik dört ayı içinde de 
V4.000 metre mlktıbı çöp toplııttırıl • 
mı~tır ki bu mı1ttar 939 s:mesina~ top 
lanan çöplerin Uç misli raddcslndedlr. 

Köpeklere ltnrşı Ytı:-llan mücadele 
<le §ldclctıe deva ın etmekte olup 940 
S"mı11lnde 18 33\J ve 19U .ııcncslnln 

1Uttcıırin ıı.yı zatfın la. 5.6 '6 ltöpcı, 
toplattırılmr-, ve b:.ınınrd:ın 3.113 e. 
dcct dıri olarak HcıJ.-ı.·:ı.nıarı ltoruma 
kurumu:ı.n. teslim edilm~tir. 

!(~peklerin en çok etral.'tal:i köy 
lerd n ııehre gctd!klt-rl r.nla.şıld;ğmdan 
buna ltar,ıı dıı. bs .. aj terlbatı nldrnl • 
nuşt:ır. 

Cadd_ ve meydanlarda çalı ırtipUr

geaı yerine kıl !ırçaınr lcullanılmağa 
ba lnmıı,ı ve çöp l•irıktirme sandıl{l:ı.rı 
yerın-. de !ı".lar lm:ıl ettir11miat1r.' 

Vaziyet dolnyıslle 15 lira U<'retle sC. 
pUrgeel nmnlc bulmak lmkd.nı kal 
madığmdan ıı.meH?yl bele:llyc l5lerln; 
nrzusllc ba~lamak emeliyle amele 
c.ylıldıı.rı yaz ve kı, 20 liraya. iblağ' 
cdilm~ ve bu ücretlere dokunuımaksı 
7.:n ıınbab ve alqam birer kap sıcak 
yemek ,.e b:ızılarma da. birer ı..-u~ ek. 
ınck verllmcğe ve aynı zamanda nme. 
l" ltoğu•larma kısmen tahta ltr.ryolo. 
!ar vıı.z'ına. ve be.ztlarma. de. r~ • ., ·oy 
ın:ı.ğa mu\•r.!fnklyet ııamı o.muııtur. 

Beygirli çöp arn.bll.larmm l'ntörlU 
"'asıtuıarla değ1fttrllmeflfne i:nl:ll.n n .s 
~tinde çalqıılnı~tır. 

'rfiAllY:AY "9 TÜ1'ı'E.L 
LEDIEI;;E&l 'l'Nm.,., ıaaııe-.. e.rnıt " çırt 

llıtta~!!l ,~..üe lfl.el:ne t· 
dıu;ırl(r~.ib• ""~k""' 
~~,..ıtamua ~11 da 

nrzl kt\.mlllc gene idare taratmda.n 
inşa ve tllmlriııe imkd.n veren bir hr. 
yctı veld!e lcararı lst!hsal cdılmlş 0111p 

bu J,a.rarı ldar:ınln mııstakb~I icraatı 

balumın'3n haizi ehemmiyet olarak 
knyıt ,.c aruderim. 

Dfğ'cr taraftan ahval dolayısile mal 
zeme celp ve tcdıı.rlltlnde m3.l'UZ kal•,. 
nan gQ~lllklere ra~en hQ~·netı ~ 

mlzin ye.rdlmJb bir hayU malzeme te· 
darlklne lmkd.n bulunmuııtur. Bu mr. 
yanda 8.000 liralık serbest dövlz!c 
bir çltt tnneı cer kablosu rretirllm!§ ve 
bununla tUncllD !ııallyeti bir mUddet 
u"ntılmt§hr. 

... lr c!!t tünel ltal..losunun da; bu -
';'ünlerde Amerikado.n Basraya vey:. 
llmanlanm12:dan birine gelmesi bek ,. 
le'nmektcdir. 

23 otobUs ve teferrUatı Amerikaya 
slp:ıriıı edllmtıJtlr. Ayrıca İsvcçten de 
otobtls celbl.I:c teşcbbUs ~dllmi§Ur. 

Ulzumu kadıı.r kablo, İnglltereye 

6ip:ı.r!:1 cjllm .§tir. 
Devlet demlryorarlle mUştereken 1 

Rumanyaya slparlrı eal!ip imali tam 
nm1nnannn b:ı.ndajlnnn Karadenizde 
ki na!tliyııt mU;1kQ1Atı dolayı.sile cel 
bl mllmkUn olmnmıetır. 

İgln tC3rU için umum mUdUrlUk ta· 
re.tından Rumımyn:ı,-'n b'r mühendis 
gönderilml§tlr. 

şımtR TlYATllOSU: 
Gllzcl eanatlara ltcırııı halkın ala. 

kal!Jnı arttırmak ve memleketimizde 
tlyntro kUltUrUnün lnkl~a!ına hizmet 
t-tmek ı;ayeslle ı;alışan gehlr tiyatro. 
muzun liram ltrsmmda geçen me\·slm 
tcll!, tercUme ve ad:ıpte olmak Ur..~re 
dokuz yeni e er oynanmış ve bu tem.. 
11lll1?rde bir evvelki S".ır.:ye n!lzaran 
2.6!!0 iti~! t'a::l:ıslle 72.2S3 l;l:,i gel · 
ml§tlr. 'remin edilen hasılat 'da 2.4.80 
lira !nzıaslle 30 051 lirayı bulmuştur. 

Ko~edi !:ıs<ui01da. da a!ylrcl nde::li 
bir e,·vclkl seneye nrıuırnn 26.073 w. 
şl fazl:ı .. 'J!Ie 116.403 klelyl bulmuş ve 
e\·vt!lkl s~zondan 9.0H lira fAzlı\sUc 

45.' ı::; lira hasılat temln edllro~tir. 

Çocukların ııhlllkt \'e fikri terbiye • 
1.rlnin lnklı::afına hlr.met etm<'!< mak. 
sadlle altı ıse:ıcde:ıbcrl faaliye tc bı:· 

lunan çocuk tlyatromuZda da ge;:<>n 
sene iki tellt eser tcın1111 ol•ınmuıı ''<' 
haftada iki defa tcmsll edilen bu c:ıı•r. 
!er 25.880 1'1§l tarııtmı:!nn seyre:ııım~ 
ve mu~sacseye soo lira fazlnell,. 2.931 
lira hasılat t mln etmiştir. 

Bu suretle her Uç tı:ratromuzun bir 
e\•velkl seneye nazaran ha.rııınt f&zlaaı 
12.000 kUsur liraya baliğ olmuıtur. 

Aynca iln!verııılte ve lise g<'nçllğl 
başta olmnk Uzere tiyatro harekcUe. 
rlnl taklr> ed~n ltUtlcye Tarl•l.·c:ıe tı. 
.} ııtronun nnsıl kurulduğunu ve onun 
!Jugünl:ü tekfl.rnlU 11eyrlne knd-ır ı;e· 
cirmi§ olduğu enfhnlnr hnkkmda e•n< _ 
lı fıklrler, bllsl!.:r Vo?t:'mek gaye.sile 
dram kısmında h •r ayın blrin~ı. lklrı. 
ci ve t\çüncU lı" Ct.o.hrı.ı'I r:ırıtlıy.ı.n 
cumartesi gUnle:1 eııretı m1l:ı3'J.!::ı.Lla 1 
tertip edılcn nıat!n !erde muht .. ıır ti'. 
Uf erıerlcrln, Molycr ter~limelcrlnln 

<:zctımlo N:ımıl; Kemal. ŞlnR'5!. Al! 
Bey gibi edip ve U!tıı.dları'l .,., alğ~r 
tıyatro tıırihlml:::e hb:'.'lln•ıcrı bul ınlln 
?..e\·ataın C"erl .. rlnln tcmsıli tnirarrilr 
~tmtştJr. 

Bu hu1ııııta b(o• aylık bir program 
h:ızırl:ınmı§tır. 

Bu IT'Ucsses"'mizin devamlı ve ve • 
ritnU mes~Iden g!Sıt r,ııt:·ı tenkkl ve 
tekAmlllden c!Cld n nıcmnunuz. 

ll'rlAR İ ~I,Enl 
tmar şut~mlı:ln mesaisi daha :::iye

de akadenı!l. mahlycttr~Hr. 
F'rn ltlerım•zın yııl<erd t"1ydrğımız 

P~larırını .ııı:srı bu ~Ub"'mlzin nı .. - .... 
uı!nin bir lnsnıını teokll etmclttedir • 

1mnr şuh ııl aynı zam n • ı, mııs'ak. 
bel m<'I! ımızın de p· n1arını h'.lzırla· 

mııkt!ldır ki bunları'l biJllC 'arını c
~ağıc!=. arze~~:eğlm. 

A - İ 1AR PLA~l~Am 
1 - İstantuı clh:U: 
l - EyUp c!hetl ndzım plfuılan 
2 - Slrk~cl • S:ı.rayburnu tafsilat 

pllinlan 
3 - EmlnönU • Sultan:ıhmet gü:r.er· 

glh pltını. 
4 - Şnrl: lme:ıdltc..ıcrtntn tebdili 

sUzergtıh p!Anr. 
2 - Beyoğlu rlhcti: 
1 - Take!m • Tl\nel mıntal:a !mar 

plı\nr. 

2 - Feriköyde su ldı>resl trelsatı • 
nın inkft&lı için icap <'den istim1Ak 
"ahasmn. alt imar pılını. 

3 - Cıhangir • AynTt><t,a tafsıl\tı. 

:! - C1< bôo.r ri eti: 
ı - Bo""az.c:i Anadolu ciheti nfl.zım 

p!fınr. 

2 - Anadolu c heli .Mft-mua ah.l 
ve Çıuxılıeıı mıntnl:a.aı nfizım p'a.I1ı, 

4-Adal&r: 

1 - BUyttked& n!l.ı:ım panı. 
2 - Hey~lla.da. 

B - tcıL..\.':I ve 'l' l '<7.J:ı Pi~ 

L~RI: 1 
1 - teta.Dlııı.ıl c'Wtı 
1 - Ntmm pili.na ~ikc L~lc!ld~ y~-

mektedir... • 
Diğ·er diplomatik muhabirle?' 

gibi Nevs Chronicle'nin muhabi. 
ri c1e, Birleşik Amerikanm Sov. 
yet talebine muanz bulunmadı
ğı fikrindedir. 

Ma.amafih Birleşik Amerika
nın bu son te.~bbüsünün geç k~. 
mış olmasından korkulmaktadır. 

Stol~ohn, 4 (A.A.) - Bu aa.bahkl 
tırvcç matbuatı f{ordel Hıı.1 tarafından 
Finlı\ndlya hnltkındn. yapılan beya.. 
netla. me§gul olınıı.ktadır. Stokholm 
gazeteleri bu Anglo Sa~on manevra· 
&ınm FL'l!Andiyıı. bıı.lkr üzerinde hiçbir 
tesir yııpmndığmr l.ildlre.n mektuplan 
neşrctmcktedir. Vaşington htikQmet~. 

nln yaptığı bu te~ebbUstln 1ngillerenin 
Finlndiyaya h&rp Ufln etmcsınt kolay. 
laştınnağa mııtuf olduğu qlld'1rdır. 

Kaf kasya~ın 
müdafaası 

lngiliz Amiralhgmm tebliği 
--o-

Almanya 
hesabına. 

Şarktan Franıaya 
eşya kaçıran 

Bir Fransız 
kafilesi 

gaka landı 
--0---

Beş gemiden üçü 
intihar etmek istedi 

Londra, 4 (A.A·) - Amirallik 
bugüiıkü so.lı günü öğleden. sonra 
aşağıdaki tebliği neı:retın.iştir: 

Vi.~i hl)kfııneti 80n günlerde hi -
maye altında. soyrcJcn bir !m.file 

vam ettiklerhtl gösterir. 
M~n gclcn haberler, h&o 

valaruı çok soğuduğunu ve b1r iki 
gilııdenberi her tararm donduğunu 
bildiri'°r. Çamnrla.rm donup kn:t:I -
la.~ası Almanla.ra, arzu ettikleri 
hareket trolaylığmı verecektir. Ma
ama!m müthiş soğuklar başJadığı 
:_.aman mebzul miktarda. kar da ya
gaeaktır. Zırhlı vasıtaınrm kardan 
istifade cdebilecekle?'i de !fıipheli • 
dir. 

Londra, 4 (A.A.) - B.B.C . 
Moskova. radyosu dünkli neşriya. 

tmda Moe.kova etrafındaki muho. 
rebelerin ş!mdl en ehemmiyetli 
safhasına girdiğin! bildirmJştir. Aı.. 
manlar buraya yeni tank, top ve 
takviye kuvvetleri atıyorlar. Röy
ter njansmm ald1ğt ıhaberle?'c gö • 
re, Moelrovnnın §imalinde Voio -
kla.mskda Alman tazyikI devam 
ediyor. Moelı:ovruım cenubunda. Tu 
lada. Almanların harckB.tr yeni bü
yük bir taarruz ba~ il.zere o~-

-0---

Amerikada 
infiratçıhk serabı 

kayboluyor 
---0-

Japonyanın Sibiryaya t.f't\'' 

ruz ihtimali daima göı· 
önünde tutulmalıdır! 

J.ondra, 4 (A.A.) - (B.n.C.l 
Amerlkadım Kana.daya d5rt '\ J{ 

nada ba§vekUl §U bcyall!l.tta buıuıı' 
muştur: "Amcriltada ınfira.tçıllk 
rabı kayboluyor. Tch!lko vazıyet! ö. , 
bir hale gcUm1~tir .ki resn tıı~ 
iık milli politika olm:ıktan çoktıtıı~ 
mıştır. Jı.latsuokanm atrımaııı JSY · 

yanın Ru"ya ile b!tara!lıl• anl.ı~ırı j: 
ııı crgcç oozncnğmı gö.stermeltt 
Bunun için SJbfryaya taarruz iJıf 
gözön~c turuimalıdır. Japonysıı 

111 
1ngftterc ve Hind Fclcnıengl tarıı! 
dan alman._-pıUthlıı <'l•onomll> tedtt.r 
ilzerine d'Jrmu~tur.,, • 
----~---

" • ile Almanlar için fı,nrk.tan Fraruıa• 
1ç1 n ya k~:ık eşya g~lrmeğc tcŞebbiis 

etmiştir. Karakol gemilerimiz bir 

duğunu göaterlyor. Birkaç gündon lıli~enzı· BJ ı·nge go··r~8 
beri Tula. şehrinin kenarında harp l\'1'1~ i ' 1\ 
e<liliyo?'. Kalinin şehrinde Ruslar U er 'IE'IU., rJ 1 

·ırana mu·· h·ım Fransız gambotunun hı.maycsinde 
giden bu kafilelerden blr.i.ni ~eşfet 

taarruz ederek harnbcler üzerinde rn - .:lh•iQI sedtf 1 
ilerliYorlar. g~vı 1 g_ ~bft(ft11if 

Kmmda ise vaıiyct gergindir. W DM ·~· esa V Pli 
:M:aarnaiih Almanlar dnğla.r ara.sın- Ottarn, 4 ( A.A.) - K:ır d 
dan eenuba doğr:u yol açmağa mt·· ba!';vckili Makenzi King, ıt\; ·ı t d • ·ı· mi.~ ve kafilenin ya.kalıpunası için 

mı ( ar a ıngı iZ cenubt Afrika. açrklanna icap eden 
kuvvetler gönder.ilmiştlr. lngi1iz gc vaffak olanın.ml!llardrr:. Rus mevzi- kamarasıııda,. Husyaya Jıj • 

kıtalar' Sevkedl.Aı·yor milerl ikafileyi lıhn:ı.ye eden gam. 
1 bottan, muh:ıriullk haklarnnrz mu· 

Loııdrıı, ı (A.A.J _ (8.B.C) cibince kafilenin muayc.'le edilme-

leri dün 10 defa hücuma maruz malze."?lcsi, iasc maddC>lcri, 1 

kaim~. Almanlarm Krrnnın şar~ lar, techizat Yesclrc göndcrtl' . 
ktnde.ki Kerç boğaznıa giden yol U- i~in. Kanadanm BirleRik Artt 
zerindeki Feodosya bcruhını geç • ka ve B!rlcc;ik Kruliyc-tlf' i bl 
tiklcrjne dair ha't:e:- yoktur. ğiya~mal<ta olduğunu bcyaıı Alman ordularmın KafkAsyadan si icin ibir limanıı. scv'kedilmesi iis -

te~lc:.tir. Bu taleb reddedılince Yti 
cenub:ı. ııkmasınıı mani olmak için ··~ 
kuvvetli bir Brltanyıı. impo.ratorluk purlarda araştmna.Iar yapılm.a!U i· 

J?oa nchr; keuarır. fd Alman tn.. miştir. Başvekil şunları ı 

ordusu yer almaktadır. tranıı. Britan. çln tedbirler nUh:nıştır. Bunun Uze
ya, cenubl Afrika ve Hind kıtaları ya· rine atafileyi teşkil eden be~ gemi
ğıyor. Bu krtaıarın techizstı Ameri den liçil kcndilerinl hıtırmağa. tc~ 
kRdnn ae\~kcdllm.ekted!r. Hava kuv 1 ısebbüs etmi.slerdir. Fakat arG§tır
,. ma mUfreulerimJzin aldtkları seri 

etlerlle beraber Amerikan mUteıı.as. tedbiri elnd b t bbüs • 

t>rruzu durdu:.'11.:nuşsJ dn Done~ ctmlı:tir: • 
hayzasında siddctli Aiman hUcum • ''Hit1er, Rusyn seferini )·~ . 
1s.rı devam ediyor. Rusya.ya Brltan hesap etmiştir. Rusl~nn Yli ~ 
ya ma.Izemefil yağnıa.Jcta.dır, severlik, maharet kabilbtft 
vı~ı. 4. <AA.) - (Otı> askeri kuvvetlerini tahmir.dC 
Rusyada bUtUn cephe boyunca mu. danmıştır. ~· 

uılnrı d:ı. geımııur. 10 den tazıa Ame· 
1 

~r aaye e u eşe 
1 la. d u , k b' k fi .eri akun kalmıştır. .Almanlarm 

harcbeler §İdr!etle devn.m ediyor. Mos Hitlerin Sovyet Ru yaya t# 
kova cephesinde vaziyet dei;'i§m~m~ • ruzu belki de bu harbin en clı 
tir. Ukrayna.da Alman ·ııerl hareketi mh etıi va.kıa..c;ı olacaktrr_ .,,_/ 

rı can gem ın en m roı< ep ır il • F 1 d . ransız vapur arına. muayene en 
le filo halinde mUtemadıyen lranıı. ekt n. dil rlni ha.' -

devam ed!yor. Almanlar yenlden arazı 
:':~ 

lta2anml§lıı.rdır. Krnmd Ruııl r yen•. A iman 
gcçm ense \Aen e ı..u.uıtı. • 

mnl?.cme ta§lmakta.dır. Hava mıılze lıı.nna da.fr talimat verdikleri ma • 
meııı havıı. yoluyl& :na'klcdlllyor. lii.mdur. Fran !7. 'Y&Jıurlannm bu 

Libya ile Kafkasya. nra.ındaki Br'.. te~bbüsü bundan ileri gcL'llektc • 
taoya. kuvveUerintn ağır tankları A • • air. 

den gcrl ııUrUlmUşlerdir. 
Muhtelif m1:mbalart'lan gelen hnber. 

!ere göre Almanlar en §lmalde Mur. gazete Ter,· merlkndan ı;elmekb:dir. Bunlar AI. 
man tanklarına kıı.t kat faiktir • 

----o--

Bnrselonda müzeden çalı • 
nan tablo bulundu 

narsclon, 4 ( A. A.) - POlis 
Fel1ir müzesinden çalman Mari_ 
ane Fortunymn Tanca pazannı 
gü;;teren tablosunu bulmuşttır, 
Hırs1z tabloyu aslından istinsah 
olduğunıı söyliyerek 100 ~ta 
mukabilinde bit- antikacıya sat. 
mıştır. Hırsızlığı g~telerde 
okuyan antikacr tablonun aslnu 
hemen z..'lbita,ye. tcV'di etmiştir. 

p tır.ası IC'\p eden çocuk bahçui. 
~ N'ı:r.ım pl!na. göre Çapada. ya,. 

pumn!lı lilzımgelen ye,U .ııtıhaacnın 

tanzim pllı.nı. 

:: - Dh•aııyolunda Karamustafapa.· 
§R nıcdre,e:ıl ctrnfınm tanzim plAnı. 

• - Hnsrld h'!.mn.mı saha.sının tan. 
ıı:•m pl!nı. 

n • nk panı - ı-:yüp güzergAh plll. 
nı. 

G HUlıumct konaıtı etrafının pıa.· 
nı, 

;! - !.!!.'\ Pllıı dhett: 
ı · .Hc~c ca.Jdcııile Dolmt.bnhçe 

:ı:·ı1. ·n:ln':1 sahanın uınztm plA.nı. 
2 - Me:ınıtıyct caddeıdle Hendek 

<'Qkağt araııındskl sahanm tanzim 
pllını. 

:: - KAğıtbııne mcelreslnlD tanzim 
,·e t~clr sabaeı. 

4 - Yıldız sarayı etrafının tanzim 
pl4nı. 

l'i - B:ırb:ıros türbesi elvan. 

' s - U kUd:ır ciheti ,o Bop1.ıcı: 
ı - Emlrgln mey<lanının rıılalı 

ııll\nı . 

2 - EmlrgAndıı. eski H!cllv tmnaıı. 
pnı:ıı korusunun tanzim pllnı, 

(1. - l\ftMhRİ TANZİ~f . .. 
rı, L"\IA.51 ,,,,,;.lj~ 

1 - Jll'yoğlu <'lb~U: ' -

1 - SUrpıı.~oıı mez•ırJıf,ı !1llhıt$m • 
d!l b!na1arın etUd proj:?lerl. 

:! - SUrp'lgop m"z.ulığt aaba!.!ndl 
yupılacak binalara nlt p::rspektiv, 

maruık limanına taarruza baı,ılam~lıır- L ~ 
dır. ~nlngradln vaziyeti iyi değildir. • 
Yapılan bombardıman yu~unden Kırımdaki 

1 

" Unutmayınız,, 
KroJl!itad nazik bir durumıı. dl\~tnğUn. 

j ta j yan den bmadaltl Rus Baltık donanması ff k • otl 
denize açtlarak FinlA.ndlynda cl~n RU! mu va a 1ı 1 y ~ 

g a 2 ete le r j lnrm lfgali altında bulunan Hangoc 

Musolininin ~~;~~)-Tayınııı ga7'P. _ tebaruz 
te.ıılnln Stokholm muhabiri, Almanla. e~tirı•yor 

b •• •• •• nn Lenlngrad dr~m<Ja haklld bil" ta • ~ \1 u s o z unu arruz yapacak kab!liyette olmadıkla· 

hatll 'all-
rmı ileri sürerek askeri vaziyetin }r.ı Gazteler R~~:a-il-c m üttefi~,: 
cephede Ruslar için müsait sayılabilr. l . . 1 ~ • ~ ,_f. 
ccğinl aöylcmcktecllr. cnnın a$ltcrı ve aıya;ı ''.fi 

g o r l Q,.. Dlt"cr taraftan Ruslar Lcnlnı;-raddn yellerinin gittikçe müşl:tı' 
bUcumlarm:ı. dc-.ı•m etmekle iseler de içinde kaldığını 

--o- h?r ikl muhasım tarafln durumlarmın kaydediyorlar 
ltalya kendi hodkamlıkları • değ~.e,ml§ oldu~ sanılıyor. Berlin. 4 c \..A.) _ Son t <:( 

m bir dünya nizamı gibi Taymisin aakeri muhnrr.ri F.usıarın Cl'!>hcs:.rdo barcko.tm l!Uratll ııı 
tanıyan ve daima ltalyaya MoakoYıı. cephesinde fazltı.lB§tmlmı§ ve bilo:ıssıı. fünmda ku::ı.n.ıan 111 

h. t . l 1 k bir tazyik ile yeni Alman taarnı;;!arı. L-ık m\l\ ııffnkı.'·"t, b·ı ~ b hl 1 ıt 
ıyanet e m1ş o an ara arıtı tiz 

h 
~ na i.n ıı.r etUltıcrlnl yaunakt,ndır. Jnr,;ı Uzcr!erlnde durcl ıluıırı ınc' 

arp etmektedir Yeni Alman tanklıı.rı mU;,ahcdr. edil dır. 
· ... __ • (AA ) G mı .. ur. Yerlerin donmneı bunlarm kul .... rıt(• -.. • ..-, • • . - eçen asrın ıron " G ::~t.<'I 0r. K•TTMJn almmıı~.ı · ;. , 
l•--"a ..,.ran-·'arla. kar 1 Il m U lanılma.smı kolav. lnlJlUacaktrr, • .... ......... • .,.... § o ayı m ulcc:r 1 .. br-1m ··•:"ni ışar t ,., , 
dala& eden Garlbaldi kahramıı:ıla.n • • ~--- ynt i:or.yn i!e ırtit•cfikl~n ' 
nm meızermdıı. dUn yapılan memsım Ar1antme kab-...,1 e:dilmiyen il ve •y, sı <lu:u-r1:-.n:."'l ıltr.cçe tıl t 

münaaobetiyle ?tlu.soılni tarn!mdnn yahudiler • lllt ic'nd, 1<:: 1~·~.,ı k:ıy~ tmcı:ı·J 
ııöyl~nen nutuk-ta "unutmayız., keli T>ı:cnos _ Aircs, 4 ( A.A.) Jcr. ~ 
me ı, bU •bahkt gazetelerde hıuıusi f:E.panyol bandııe.lı ~al>o de Yon: r Bcı':>Phtc :-c.•"'l!' ıl ıı 
bir nlAka ile •takip edilmelctcdlr. ITarr.os vapuru pasaport v· ;-elf'ri yazıyor: 

Mcssagero ga.zetet:l şunııın yazıyor: lli,lllÜne mııvafık o!m~dt;tı İı"in "İngi.11:: a \erf mUtehas ıaı11rııı't , 
''İtalyan nıillel!nln Ylttorlo Ven~- k~raya çıkama}'<m ıJl y_ı udi re, ı.r_ mc\ hr.: Almanlara uUY ıı 

tonun yıldönUmUnU kutladığr ı;Unde yok.uyu hamil olciuğu halde dıılnr tcm;n eder h !r. Alm:ın ıııc 
Duçenln bu ~zlerl 86ylemesl çolt ma. eueno-.. - Aires'den ayrıln11';tır, lU ~·e z.rhlı b rllklcı 1 ooprlt dO ... !' 

nldardır.,, Bunlardan başka yirıc Caba de zaman ko'ayl kl:l harekete gc;~ 
''1''ilhakilta, bUyUk harbtn ferda • Buena Espcranza lsı>anyol \·ş.. cekt~rdir. , 

sm 1:ı ltaıyn, mUtte.flklerın kendi aley. puriyle gi'len ve muvakkat~n ilk Ilörscn Çaytung gaz•te.31, gıfl ' 
hinde cephe aldıklarını mUıabede lle te-rin iptidasında ;;~raya çıkarı- rnağiQı> olan So\-yct ordularıll111 ' 
kalmıı.n:ırı, aynı ı:tı.mıı.ndn, clhan har .. ı lan ve muhaceret ijia.resinin o. l>lyeslni almağa t ıh~i ooile:ı gc~ 1§1 

binde ltAl\"ann oynadığı btıyUk role teiini! y~rlef}tirilen ::1 )~ahudi de rln bUe Krz.ılorounun utrrac!ığı )c;ıı 
hiçbir ehemmiyet \'ermek iııtemed!Jr. J avm vapur}.;:. hareket etm~ler. lt"ri !elı\k"tl tnlıdid kifayet etP Jıl' 
ltrinl \'e tchlilte gtlnUnde İtalyanın ı d;r ğlni, Alman h:wa kuo·v<'tlcrtı'!Jl,.ı_., 
harbe milda.haleslnl talep ettikleri sı· · tari;lçesini yapmnltf ndır. ·- ı;""'miltırf birrr birer cıvinmıı~ l>;J; 

ıada muh:ı.delerlc b:ı.ğlı bulundukıan Düyilk harpten sour;ı Franrn "\'"' tn· dığmı yıı~·.ror. •'' 
\·ecibclcre b!le hUrmct ctnıck tııs..ı.\". r,-llt•rc tıırnfına· n ımırıı.nın zırarına ı.okcl An:r.el~er ve Zvc-e:lt uıır ~, 
\-urında oıam:ıdıldnrını da gtlrmn~ • olara:;: yapılan lh1,~tlnl ve ş.dd t gaze~leri ue. ::;ovyct donanm"51 

tur.,. lı":\rekct1e:tıl saran l!l!"1;ku,. gazete Jdyesl11ln yeni bır mul~:ı,·cnıc-te 1 

edildiğini ;ı;azdılttnn ıııonrıı dl\Or ki. mukııdclnr m 11 ,. 111: ı ··-ı lyl anlamıı. el .ı••s. lŞ"'rt't c m"\ot<' r. 

Mezktlr gaz,.te, bliyilk Jıarpl .. İta'. şunları ilft.vc r1 yer: "Krndlne yapı• bi., ooe\ıllecogi SIV11'!t.olhll 11111 •rı' 
yıı.n mmetlnln göıterd!ği kl'hrumanlı· j ı:ın haktızıık ve n:ın:C'klllickri hat.t... ' • mm h~ kuV\·d r 1ın ' 
ğm muha.'!~ları tar lınch!t d~ lo..~~k ı layıın 1t<ııyıı, bur.Un' U muhar bc,in [ 'r. c:_--,·a '1lt hlk:1:~ıar :ı n · t• 

ı>--1F1tA;f, PJ.ANl,\RI "Bunu yııptınlnr F'r&n'"ı2: fl'f."ti dr. 1 ,,:ı. muyaf!Ak o•m•ıc;t r, Ye Uıte ına • -----0- -
(1' rllCl'ııı.ron) ğlldir. 'fılnd nbury,, l ,udt"l:lor:, Avul'. :rlyl h.'lt•rladıttı lı;h1ilr ı ı. bugUn ker. A meril.r.ya c1 ~;ı' :\ '1 

1 - SUrol!l"'Ol.J ımh:ı•mın ifraz plMr. tu.ryıı.lı general ICrou•ıı \'C Borr. , dl mUtecus!.3 ,. birle 11; yolunda d". ft. " i l:~· ~ - b ., 
2 - Abbaııağtı. mezarlığı kar!lr.ıtrr.. vfchUT. nu genera1lt::- hııtıratlıı.rı:ı.da, Yam ınecburivetıroı d ıvmaktadır. 1 ı.41-r • •• 11 .c fl'1. ı C 

dakl Rum mc~·rlığının ifraz plt.nr. !tl\!yruıların aıılı:erl mezlyeU~rinl ha • t.,ı~·a Alm:ı:ı:J:L 1 ... tt~ ttlA"l ten : { lonolulu. 4 (A.A.) - • .ıı l ' 
., K dk .. u d ki' t +ft- l"l" •·b·k 01" bl ' ·" 11ıdvay ve Yake atla!.;.rına3 l " - a T vy nde Jvar~lbi ifraz ;ca O ...,,. .. o.rn • - ?r.Uı.a ' ... n r ntltle \'e zutmc m:ın;; kaian millet • } 1 , • 1 tJtl 

tıl'.'ı.".J:ın. dtirU"ltUI ve 11ulll1 re b:Urtı:ntgte-J!:r. DO ll.'.U.:Va. ge.en yolcular. 
ı~:-m lıUrılyet v" ıı.--'\·e " kavutmas: Mıaıd&,bulwı:ın Anıeril..a. ti'> • 

4 - •\•zıı·o~ral: M"bm!lteteıı ll ııoka Pcroulo ""! Re>n1:.ı. ı;-ıı::etesi de, ı::o • 1 idn, ilendi hotUttu?ı 1 "Aı .nı b r <lit'!l C ;AJ;v 
:; -;ı !"1:1 t!raıı, çen nmrdn Jl'rıı.n..'"ltltı.r taıd-.ndan 1tnı., nlromı gibi tar.ıyıuı ve dalms. İta. • .kıiim~'\'-0 G<ICU~&.rın, Wti ·~ıJ\ 

!'I Su:ıd!ye koru pıı-k civarındaki 
1 
yanların ...-ıırrna otRrak yaP1!M tl.d.. j ya ihAnet etırn!.ş o:uıl:ıro. lrnr.;r, h'!rp ~ ' .. ·~ ~j~~~ ~I' 

ıfr:ı::. uı:ıt hıır~ketlcrinln b11.Jl ıc11le.rınm bir etme!tteclir._ :r::~ 
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1
8u yaş an sonra metres tulaca.ğına, 
l~ nıat1kemelere düşürerek sıra sıra 
•11nıer nize, torunlarımıza rezil edece
e kim inan ırdı hakim bey evladım?,, 
lit 
~ tU.ı:ı.ı.ere kaldık, evU\dım hA • eh ar oturmnktadır. Bunu ıi:om§umu • 

0e gUnJere kaldık. Şu ltocnm zun kızı günnU§, anasına aöylcmiş ve 
~ıncıan s:ı mlmdan utanmaz aedlltodu blltUn mahalleyi sarnrak ka· 

Ya.ııtan sonra metres tu .. rımın da kulağına· gitmiş. Mczktlr 
kını inanır. Bunca senelik gece karını kapıya dayandı ~: 
hayatımızdan sonra bizim - Vay sen benden gizli ortakla ya. 

, 1ere dU§ecetemizl kim dU~U. şıyorsun ha? dlyere1' kızılca kıyameti 
• Sıra, mra torunlarımıza, Jmpnrdı. ICcndisfnl temln ce teskin et. 
;1~. gellnlcrimlzc rezil ol,. ıınek bir tUrlU kabil olamadı. Nihayet 
~ • ımalClm A.ıınız lmrı:ıınıza gelmiş bulu. 
~ 8'neıerdenbcrl üzerime bir j ınuyoruz. 

h<-aıer, dururmuş, dn haberim Refika caıiyenlzln .sözlerinden de 
• ~reket koltl§Umuz Emetu· ı Gnlamış olacnğtntz veçhllc ltendlııl bu· 

: 'ının kızcağızı GUzlnc. l{irl1 ınamış bulunmaktadır. Sözlerine it'
~ı işte o krzcağız ortaya 1 ımat caiz değild'r. Bendeniz ayrılmak ,o:ktu. 1 .ıstcmlyonım. · 

hl oııı.cak adamı, onun s • Kadın bunak sözilne çok hiddetlen. 
ı: c leytn o §ırfıntının evinde mişU. Tekrar o.yağa kalktı ve koca 
, Artık kıyamet kopsa, o.. mna dofl'ru. 
' l'atrıam. Boşanma c istiy!". Bunak, ben değil, .scruıinl bu ya§ 

~ l 1an sonra metres oturmağa utanmı· 
Bcncdenberl cvllslniz! !J'Orsıın. bir ele Ustellk banu iftira at~-

, l'atan söylcmiyeyim e\'l4dım, ıyorırun. 
'J'rı. ~tı 35 10 sene oluyor. Ah. ah 1 Olmaz hfıldm b"y, olmaz. Ben bu 1 
bı' bayıe olacağını Ml:lm bey j ad.ımdnn boş::ı.nacnğıın. 
~ \'akUl evlenir miydim bu Hflkim kocasından bo~anmak isti • 
_ ıı.ı ne pa.şazndeJcr, ne zer- yen Bedriye h nrmı gllçlUklc sustur_ 

~ lııtomemlş, pembe konağt.. odu., ve ş hltıt'rln dinlenilmesine karur 
l:41lda iır dönmemı .. lcrdl. vcrerek muhııkernt'.}1 başka blr gUne 
!t trıutıa'ka ayrılm9k fikrin. bıraktı. 

la.bit ben ,.akUlc §Cr'an mU • 
lı•n bile ortak oturmadıırı. 

· Zaten bu ~artla kendisine 

Bedri.}~. dışarı çıJcarken kocası ko • 
:ıundıın tutarak kendisine yardım et. 
ımck istiyor, o ıse bastonunu kendlsl
!l'IC do~ru s::ı.llıyarak: 

- Allm:ıllnh seni pişman ederim. • ! 

ltıetresi olduğuna dair şa • Çekil yammdan git, artık diye bağr. 
,,. "a.r mı? T1yordu. Fakat bana rağ'mcn HUseyln, 
~ 1ııt<'rl!<'niz bUUln malvıllrl•. ..ıo yıllık karuımı btrakmadı V'O ko -
-'1.'n. 1 ilunaan tutarak beraberce ç1ktr. glt tn . 
; r, hayır bir knç tanesi l<l'tfi. Tnb!.I davanın ı;elecel< celsede su • 
trı teUrdim, zaten. Dışard:ı '·ut edeceğin! tahmin etmiş olncaksr. 

-
KE 1iZi Bi KLA UZ 

T YERi E KO UNUZ . 
lı atlanılan, iı sahal!trında birer gemı yüzden onlar, gittikleri yeri çok ;yi bi. 

len insanlardır. Dürıyadcr acemi bir kı
lavuz kaptana, kılavuz kaptan denilebi
lir mi? Her İ! adamı da gittiği yolu bir kı
lavuz kaptanı gibi bilse ve bu kaideyi i~ 
sahasına getirmek miimhün bulunsnydı 

fçıydalarımıı; ne kadar büyük ve gür olur~ 
du. 

'ktlavuzu olmak m ecburiyetinde oldukları 
zinhar ııını~tmamalıdır. 

Gemi kılavuzları gibi i§ adamları bu. 

ı/un1H1ydı, zarar kaydeden blıinçoya tesa

'düf edilemezdi. Çünkü kılavuzlar, kıla. 

'vuzluk var.ilesine ancak, limanları karış 

karış öğrendikten sonra· getirilirler; bun

dan es8alı bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
Kendinizi işinizde hir kılavuı; 

olmaya mecbur sayınız. 
kaptan 

den raklar 

Bir ıra . çenin bir asır 
gizli ka an aşkı 

t izun boylu, ne.r ln, siyah saçlı, kara 
gözlU bir kacl ın , bUyUlt resim Ustad 
!arından 'birinin tablosu mu bu"! Yok. 
sa ef sanelerde maceraları anlatılan 

bir roman kahramanı ını? 
Hayır. B u 1ngi!lz kral~! Vlk .. 

toryadır. E n güzel, en tatlı ve en 
gizil :udt macernsınr ya,cııyan kraliçe. 

Bu nıllt macerası hakikaten çok giz· 
U kalmış ve h ç bir surf'tle tarihe alr
sctmemıştır. }{rnliçc Vllttoryn flo R us 
prensi arnımıdaki macera eski ves•. 
!.olar tetkik edildikten sonra m eyds- 1 
ııa. çıkarılmıştır. 

Kraliç<' Vlktorya o zaman yirmi ya.
ı.ımdaydr. Macera 1839 senesinde geç. 
mlıst1r: Yanı bundan bi r n.sır C\'VCl!! 

Sabılt i ng!li.z kralı acklzlncı Edvar 
6ın aşk maceraemı bir hafta içinde 
dllnyada duymadık kimae kalmadı~ı 
halde bu cl!kl kraliçenin macerası an .. 
cak bir asır sonra ortaya çıkabiliyor. 

1839 senesi bn.hannd:t bit gUn ln· 
glllı: nu aymn Rus bUyUk dUkası ve.. 
ııaht Aleksan<'lt gcllyorııu. 'B ı, sarı • 
§in, mavi göz!U bir gençti, YllzUnde 
sevimli bir çocuk lebes:;UmU, fakat. 
yl\rUyUşünıle bUyük bir nkek hnli 

Prcnain &§kını anlatan veaika} ı ma 
lyetındekilerden ~ncrnl Yurye\•lç 
\'eriyor: 

Salı: 7 nın~r.ı 1889 
"Prens bruıa k raliçe ile yaptığı bir 

gezintiyi ıı.nlatu. Onu çok scvd!A'fnl 
aıılıyorum.,. 

Gcncral Yuryevlc p rensin .eır o~ 
dır. 1stikbald"" imparator olacak olıın 
Aleksandrm bu aşkını ilk <'\'YelCl. o hn.. 
ber almL<ı ve .arada iyi bir rol oyna .. 
malt istcmtoll: 

G<ıncraı hemen hll.di.seyi Moskova 
sarayına bildiriyor. Bu haber Rusyad:ı 
son derece fena lmr;ılnnıyor ve gene 1 
generalin hatıra. d ftcrlndc lanrct ('ı . 

Uğlne ı;örc, ba!! .. vldl bu meııt'lcyc kar 
~ eldôetll blr ttlrazda bulunmuı.ı ve 
akal t altd.r clc Jstlfasını vcreccğını 
söylemJ§tlr. 

General bu meselenin nr gibi sıyas1 
bir Mtlce vercc'~nl ılli~l\nUrkrn def. 
terine şunları yazıyor: 

mU~ ve_ bUyUk bi r asabiyet göster • 
mlşll. 

16 mayısta general, defterine §U~ 
lan ya.~.ıyor: 

"Prens bana gıtUkçe endişe veri · 
yor. Krall<;(!yi daha fazla ~vdlğl an • 
lllUJlıyor. Son clel'ece mUteessir bult . 
nuyor. O da biliyor ki buna lmk4.n 
yok. Onun htılınl s-urdUkçe ben de mU 
tc sı<ır oluyorum. Çlinl<U kedıslnl ev 
lı\dım gibı severim. 

"A.} ın otuzund'l Londrııdan ayrıl 
ınamız !Azım. Fakat, prens "beıı kıı . 

lacağlm., diytır, 

Eminim ki kr ilçe il evlenm,.k talc 
b ncl~ bulunsa Vlktorya rcddctmlyo -
<' ittir. Falınt Rusya razı olmuyor ve 
Rus hanedanı arasmd.:ı. ~yıe b.r h!i 

dise.} c hıçblr suretle mllsnudc oluna • 
mnz:,, 

Bır hıut.a dahu. geçiyor. Gcııeral 
Yudycviç Barones L !le ı;brüşmUştUr. 
B•.ı Bııro!lcs ltraliçcnm dert ortağıdır. 
Onn tıpl. ı Al ksnndr ~bl dcrdıni 

ddl<mt.lştUr. 

·~ Vektılm !)!mdi listesini aı. JlIZ. A DLiYE lUUHARtnt 

llıa. Yl\kın knclm: 1 Fatih b irinci sulh hukuk Mklnıll • 
, vardı. 

"'Yarın ayın .dokuzu. Bir balo ve • 
r ilcccl<. P rens bana mUtcmııdıyen l~ru. 
ilçeden bahAcdiyor, Pek faz! teıiirf nl 
tında knınığı görUlllyor. J{rallcc hıı · 
klltalen genç ve gUzel. ·B riblr!.ne l<ar 
şı olan tcmayUll,.rl gayet tnb 1 sayı. 
lablllr. Blrlblrlerllc evlenme! rl de ı_ 

KrallÇ"t? prensi çılgın bir 8.§kla S<'V • 

mcktcdir. Onun, scveblleceği tek er -
kek olduğunu aöylü~·or ''e prens izdi.. 
''acını talep ederse derhal razı olac • .. 
ğını Ut'ıvc ediyor, 

1~ bitttm, ~ ·muhakemeyi 1 ğinıteıı : 
~ llenız de bu ad:ımdnn kur . Tt•bllğ ettiren: .; ratetıln: Fa tih 
~tek yerine oturdu ,.c alt • Hnfı7.ım,ıL ııolml• ~O N o. 

krar ayağa kall:nrıık· Tclı!lğ olunacnlt ta;nt : El<rt:m lif~ 
~um, lld gözUm evlft.dmı, u. 111• Yıldnd~ Orlı ııln~ J;;ıc:ln.sıncb mu

hıt, ~ bu adamdan nafaka dıı 1uı.bt·re bülllAUndP ııslcer. 
~~trı KUı;Uk C't'llnlmln yanır. Dnvacı Şcralcttln tarnfında.n yu • 

ll!;ı'n. Sadece b~zl bo,ayın knrdıı. adre ı yazııı Ekrem Klsllk o. 
t bıtaın. dedi ve ycrbıc oturo· ley açılan tahliye davasının icra. in _ 
~ e janındnkl kocasnıı sU • lınmakta ohn muhakemesinde: 
<ldı. MUddellayeh !<~krem KiSUk nanıma 
;ra.k t"ft'k ince yapılı bir 

a.,.ao:; ya\•aıı doğrul ıu. K'>-
1 d lutttl ve bir ild drfa 

k k'l'em efen li 1i n _ 

fl1i! m hkem,.:ı!.zc şunu 
r lt-~lm ld bu k::ıdın artık 1 

~ll2'lerlne vc lddi-ı'!ma ku 
ı lktı;;a eder. Aile şerr-

~ rntzı bir tnrafa bırakın, 1 
r z 1 ru uy ediyor.Kom 
1n dctllkodusu ile bu kı. 
•• nıtzın temelini yıl~mnk 

' hıı.n 1 iz'an hangi man. 

11 l bilir cfend!m, benim 
~ oı hı •unu ... 

bu lısln evveliyatını Y<'• 

cıkartılan davetiyede verilen meşru· 

hatta ikam l.gl'thının meçhQllyetıne t1I 

naen bil!!. t blıg olnrak inde edUmlş 

" davacı Şcrllfettinln talebi veçhlle 
k ndl!ı,nc mahltcmece verltn lmrnr ll
zrlne bir ay mllıJdctıc ntmcn tebligat, 
icraııına ve duru manın brralnldıt'I 

u.12 941 saat onda mahkemede yn bl:r._ 
zat veya bir vekU göndermesi i~in teb. 
llğ mnknmına kaim oımnk Uzere bir 
ay mUddellc HAn olunur. (16130) 

O zamıma kadar lmdınlnrdan çok 
uznl! yaşamıştı . O sırada aı;k hiç ak· 
lında yoktu,. 

Sarayda onu genç kraliçe karşılıı. 

dı. B~. yukarda portresini gördUğU • 
muz gUzf'l bir genç kadındı: Henllz 
yirmi yaşındaydı. 

Genç prensle genç krallç nln karf)•· 
la.cımaları ile a.ralnnndak! ask baı;h 
yordu. 
Krnllç~ \'lkloryıı.nın ltatıra defterin. 

de bu h1'dısc 1'.lylc kayd('(11!mlştir· 

Cunı ırt-ı: l m:ıyıs 18&!1 
Saat bir buçukta bUyUk dUkayı kıı. 

bııl ettırn. Prt'ns Alclt"'nndr ur.un boy. 
lu, mavi ı:;-özlU bir genı;. Tamnmlle 
gUzel değilse de hoşa gid n bir yU· 
zU vnr: l~ısa bır bu run, gUzel bir 
ağız; ta Ur b!r tcbe&. ilm. 

Hali çok ocvlnıli. Benden tam bir 
yaş bUyUkmll!J. 

Krali<;('nin aşkı btr;le başlıyordu. 

ki memleket arnaında daha doslıı.ııe • 
mUnaoobetlere .S"bcb olabılirdi. Fakat 
buna !mktın yol< ... 

11<1 '"'Un ııonra a;:;nı d ftcrdc şunlar 
okunuyordu: 

"Dl\n balcı ''erUdl. Pren es ltrallçc 
ile birçok dnnsettl. Onunla bcrab<'r 
bulunduğu zaman çok mrsut örl\oU -
yor. 1ltiııl bcrahcr övl<' gUıı'l bir dft 
lt'şl~ıl edlyorlnr ki!,. 

Nihayet bir gUn prens. ltrnliç~yl 

sevd "ini gcner:ılc nçıkç11. &6y1Uyor: 
- Kraıı.-eyl se-;lyonım. Onun dn 

1 
beni evıJ ğinl anlıyorum. ı111yat1m 

ela ilk ıl .a olarak sevebllcceğtm bir'. 
sile lrnrşıla mı, bulunuyorum. 

G neral ona kraliçe ile evlenmrsl -
nln mtınıkUn olamıyacağını söylllyor 
ve l<rallç vlcnmck için anc:ık t.:ıh 

ta te\•r.rUıı h kltını lta:, becteccğinl ilA 1 
''e ediyor ı 

Prf''1S derin bır t<'essUr i<'lne dll" • 

F'akat, g.cncraı. Baronrs ile kendi • 
ııın d~ bu i~e t.avnssut etmek istedi -
ğlni faka t buna lmkAn olmadığını 

sö)!Uyor. 
Bu surC'tle krnllı•e de evlenmenin im 

kı\nsızııg-ını anlıyor. Ş mdl !ki fışık dn 
neşesiz \ c durgun b.r hale dUşmUştUr. 
Nıhayet a)Tılıl~ gilnU geliyor: Erte. 

el gUn prens saraydan uzaklaşacaktır. 

Krallçr onu oelkl bır daha hiç görm _ 
yccck, 

O gere sar, yd balo verllıyor. O 
gec yl kr1tllç hatıra ıJcftcr!nlie şöyıe 

nlatıyor· 

"Gec yarını ant ltad:ır prenale 
dansrttim. Onun kolları arasında ha -
valandı~mı, Adetıı uçnr ~ibl oldıı,;u· 

mu hııır ııısoruuın. 
Yat:ı a saat Uç buçukta girdim, 

fal.at be~e Jmdıır uyuyamadım .,. 
Ert.- ı g-Jn bu bllyUk \'C gizil aş • 

ı ın oıı g,ınl.iydi.l. Bıı mun scb Uf\ 

... ltz 1 yirn: 1 
0

ıı Jx.~ s neye yakın bir l~~~~~~~i~;~ııı~~~~E~~~~~;~~~~~~ 0r l:ı ln aziz dostum M h 
1 k Ybcttlm. za,·allı zatrn ı 
ı " 7.dl. Bir t nE'Cllt ltan. 

çmdıklarım. nasıl tiksindikleri 
1-lnyır. h.Lyır : nasıl l;or!.tul.lnr!. 
nı bılirim. ÇünlcU. düne kud_,,r 
onlardan - hastalık bulaı:;maF·, 
di~e - b1.:n de lcorkardım Ben 
de bir mütcverrımi gü .. düğÜm zn 
man kaçardım 

Sofiye ~ amŞ ya"aş Boruvo. 
rum: 

§ısındaki od< da g~tiği hald<! şu 
urumu kn~ ı..ctmcden bu çirkin 
sahnelere ıı::ı.sıl şn.hıt olduğuma 
kcndım d~ !':U ıyorum. Sen neden 
hayret ctmiyor~un, Sofi" Bu re . 
zat~•Jerı s ·n li:lbii mi buluyoı 
sun? Benı hakc;ız, annemi haklı 
mı ~öri.ıyoı sun? Haydi. söyle 
bana .. Bilirsin ki. çocukluğum
dantıcri. arn sn n c;;::ninlt' konU"· 
ınak vı.: ele tı ... ..,mektcn hoşlnnı. 
rı m. H- ydi, bn"'a bir seyler söy_ 
le .. Bana biraz haki'rntten. ıztı
raptan, vic·dan azab nd-?.n bah 
set! :\ımem hiç olma~a l'u aı::a 
idi r,österebiliyor mu':' \'İcdnnen 
nıüte "'-Sır m.idir? Yoksa şimdi 
de hu ak saçlı doktora kanc<?smı 
takmak için. bil1Uı v.oğ<:iinu ona 
dinletmek için o dn bir h.;-.stalı.; 
• •ı icı dtttP 

h r kmıştı. ô1Urkrn rlime 

· k r l ,ım Hüseyin efen. 
• :ı: .zı s Z" emanet e ıı 

nc;ttr. me ut ol'1lnl< 1 -
"l n'lmu ıu b!r 1.atlrı ev • 

'°"rdı. 
ederim, dedi Ve 1 

1 a ı.·ı:ııını çolt sever. 
1 ırın çıldırırdı. Kocrı. 1 
'l .,. • a h l11"1'\ ar 

f de b Zll1 

- Nıc;ıı!, l, üçük hanım? Genç. 
liğıııi.t.i biiylc bekar olarak nm 
gcçirece\sıniz? 

- Bundan sonra bana m ezar 
rnr ışır, Sofi! Do!ctor bünyemi 
7.2.) :f buldu. Hastnhğımı bm <lcn 
~"'dayorl:ır ama, ben çocuk c1e
gilim. her f?CYi anladım. Ben ,e. 
rem olmmıum, Sofi .. Verem ol
mtt"'l , 

~~"ı :\anıma oturdu .. Kolonya 
~i •<'in( artı, o.lmına döhtü , ıı<· 
'rnl rı ı ıııh1"turmn·~-a b"r-;1. d : 

- Al '1 nklac;ın. küçi.ik Jıa
mmt''ii:ım ! Bn" mz doktordur •. 
B.\ i • · · h"' talık veni ba~ıa ·11ş 
ols. l "le, tc·:rwisi l:olnydır. Hiç 
m .. , k etmeyin. 

- ı: .. et. , lera!°' etmiyorum .. 
J 11 1 >mki bol gii 100, bol can ha. 
\a,ı, b'll rrıda ::ılrı.cainn. IIi bir 
~evim k~ln'-ız .. 11t>~il mi? 

- Oyle ya,. 
l"endimi güç t utuyordum .. 

Tekrar - bah~ode o1duihJ giti -
"- Alçaklar! Beni mezara gö. 

t ilriinceye kadar u~raçncaksı
nız.. !" 

Diye ha\'kırmak istiyordum. 
Annem ne yüzle ve neden bu hr· 
li.:ı.r<!tkrimden muteesir oluyor .. 
• ·eden aythp hayılıyortlu? 

Oh .• 1 le!c bu r,eccyi bir ı.ı:r. 
çirebilsem 
Ded.ım. ··Başımı rastığa daya. 

dım. Ben ciddtn ha~tayım .. 
Ve nr ı'; merakını zaıl olJu .. 

Çünkü hastalığımın t;:ışhisini o~
rerıdim: Verem 
Şimdi müsteı'ıhim . Sofı ha.n. 
- Yakında ınesut olursun. 

küçük hanımcığım! 
Diyor. E\-1."t. Yakında beni kı:. 

cakl.ç-y:ı.ca'< bir kk ağı.ı \ar· 
!\l"zar. Buııd:ı.n SO!il'a heni mc 
1..arda.n b~ka kim kucaklayabı. 
lır? 

Ben, b ir vcremliden nasıl ha-

- Doktor bu gece ııcrade yn. 
tacak? 
- Şıı kursıki mi.safir odasında 
- O tarihi odada. değil mi? · 
- Ne elemek o .. ?! 
- Onun ne d!'mek olduğı.ınu 

ben bilirim. Fakat. bundan son. 
ra bcniın bild·klcrimi S"nİn de 
bil:nencle bir mahzur görmüyo_ 
rum. lianiya, annemin Sadi ile 
ba ·l:ıaşa J\aid ığı S<'00.hladığı odJ.. 

- Aınnn kuruk hanım. • Hala 
bö) l<ı ylel'le u·~raşıvol'~unuz! 

lJ ı} ı r. l ~ra mıyorum .. 
~ad cc hatırlıyorum. Bir :ınnmıı 
mU~takıy_..I da.ma lmı nasıl tu20-
c,. du .·· t r;::·nii hatıı 'ıvcırum . 

S i örüne ba ,ıyo.·du. DP\aıı. 
l tti: 

- Ne iğre•w. n • b \,\ ağ'ı bir 
hikfwc ch,gıl n i? Fakat, bun!<>. 
n snna söylemekten ne rıkar? 
Senin g bi aylıklı bır hiZllletkfı.r-a 
b .· ı-irli <;:"ma ırl.m açmak bu. 
cUahkt.m b.;ı.)ka bir ? y deği l_ 
dır. ltl" ~n dl" z:: ten .. anı:ı budn 
lalığımm. aptallığımın derecesi. 
111 anlatmak ic;tirnrmn. O gece 
bütun bu rezaletler 1t<ipımm k nr-

- AJ"•ıeniz baj ıidı, lcüçiık hn. 
nım! Yrr.! dii. lü~iinii g-~zum!c 
gordum,. 

- A nne>min b ıyılma hııyu 
~..ıı...tu. O. bonJnn d. ha ı.ı!ır ! · 
!;. ~ı.; lcre 1." h'.. h. yl,1 n t•k. ~01 

etın' iı', B•·vıJ.1ı el'\ oı .:-ı.n .. Bu 
bay!hı, lx>n (' nı• ~ ~;ı C:o .1.oruıı 
:ı.yak1nrınn ı· p nr11alı: k:ıb;lınc! ·1 
oirba::>ıh ''" :~ıtıko:mnohm•i. 
n ~ bile ııo. • lıa , ben 

Sofı k ~ ~·rr'i ı t· .. n b"r hev. 
kel gtbı ctın. ız \•t' h~1rc.h•'tr- otu 
ı uyordu. 

önüne bakıyordu.. ı- ı· ·m -
yordu. Ne konm;:::.cnk1 ı? Art !l: 
konuşacak bir n':('\'?.U k<ılm! 

~-ıt 

- terak etmeyin , &~aıı. 
l&rınızı, sanki benim saçbnm 
ı.rfhl, dikkatle keseceğim ••• 

Kadınlar arasında birimnı:ren 

bahsolun uyordu. 
Biri: 
- Kadınlara on parası ~ 

mayıncayn kadar harc.edernıi§, . 

dedi. 
Bir diğeri cevap verdi.: 
- Evet, ama. on parası kıtlma. 

yınca onlardan on lira bOll; 
alır ... 

Papağan 

Geveze ile mUbalağacı 

güvercını yetiştiriyorlardı. Ge
vezenin gUvercinleri gidip gelmj. 
yor, fakat mübalağacının güver. 
cinlerinin hepsi geri geliyordu . 

Ge\·eze arkadaşına bun un se. 
bebini sordu. 

O: 
- Bu bir sırdır ! dedi. Herkese 

söylemem. 
- .Ben herkes değilim ! 

- O halde söyliyeyhn.: Güver· 
cinlerin yanına bir er tane de 
papağan katıyorum. Yollannı 

kaybedince papağanlar yolda 
rastladıl.larına soruyorlar ... 

ınernsim yapılmam ve cğ~n<ıeler t.er. 
tip eclllme.sl IAzımdı. BUtiln bunlar 
yapıldı. Çilnkf.\ s:ıray nlznmı bunu ieap 
ettiriyordu. 

Halbuki b1ribirlerlnden ayrılan kra. 
ı.çe 11(1 prenı o kadar bUyUk bir te • 
csstlr lçın<le idiler k., çalgı dlnlcm6k. 
d ğil, konuşm k bile istemiyorlardı. 
Fakıı.t qklannı 3lnıdıyc kadar ancak 
iki ltl~lye ı>nlattıl,lan gibi, §imdi de 

teessilrlerinl k mseye belli etmek L!t.e. 
miyorlal'dı, GU!meğc ve ne§CI! görttn. 
nıE'~ mecburdular. Öyle görUndUlcr. 

O ı;lln nlqama doğnı prcnBle k"Tı:l

liçc blrlb rlt' ini' .son de!a olarak bn -
1.ışıp \celale 1yorlnr. Araba ııarnyuı 

duvarbrında aksed n fl('.Slerlnl arkad a 
bırakrı.rak ilerliyor Bu sc111er yav ~ .. 
lı) or ve gitgide kayboluyor. 
Ond:ın sonrn "'neler g çlyor. 
Bırı tng-lltcreöe, b ri Ruııyacla. ka • 

l'ln bu ıld sevgıll b'rlblrler nl d ima 
anıyorlar. 

mıydı? Annemin bütün kırli ça. 
mıurrlarını ~ finin yüzüne vur
muştum. 

\ ntnkta kendi 1 endimc düşün. 
diım: Bundan ne c: ;;:ar? - Hiç,. 

O nihayet aylıl-11 b"r himıetci. 
Fakat, b"'!la da bu aılenın e r~ 
dmd.ın biri d:.>mrğc ) iız ru>hit 
lazım.. Kendime vurdu<lTum 
"pa.nsıyoner'' d~mgn..,ını ned"'n 
lıo.ı; gormüyorlar? Yalan mı .. ? 
Bu !!eceye kadar gecirdiğim 
Fon günlerd~ bu C\d ki \az.İvetı. 
min pansh oııerdc'l ne farkı \'~r 
dı? . 

- Ma<lemki doktor :5et'lnt bey 
bu gece evimizde ınisafiıd.lr. Ar
tık cmnıyetle yatabTr ro. Bir 
nkse dıha rrnJir-:e. korkum yok 
Bir enjPksivon daha yapar .• 
S1z \r kalır m. O hclde ho.~ di ba
tı~ ~uzd C') le rdcn hahuet, ~fi: 
Bıı g'{:Ct' b 't'i tatlı tatlı uyutur. 
r:1n, l-iıçi.17lıic{uil' ı hn1 ırl yaca_ 
ğmı. Harı'' n tatıl zama ılarında 

•11 ı n c ıne~. geecl rı teni 
er "n<.ie, giı ~l nır allnr. eğlenceı: 
h :· .a veleı· ~ij:} hyC'" k uyut urdun! 
O t::ı tlı t' 'c-rı l"imdi n(' kad.zr 
ö vcrum. F'akat şimdi her y 
'grrı::l lrn1dı . !\Iaziye doruneğe 
iınJ<n \ar mı? H'c olmazsa o 
t tlı ,..tir.leli takl t edelim. Sofi! 
H \ Jı. stıı; bPkliy nın1 •• 
t ıı l • : 1A 1 bir h ·ı ih e söylf'T'Sen. 

ı t ligin eliiı:eJer=mden b ! 
r•nı !ırd·~·t ( leC'egim. 

(J>P\l\n\I vın) 

• 
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C.:evıren: MUZAFFERE.SEN 

An Gisbmn neşeli ve hafif Genç kız tereddüt etti. 
se~iylc: 1 Havk dudaklannda hafif 

- Brn, dedi, polis müfet~ bir tebessümle: 

- • -=- ':.. __ :: :. . . -T.ı ~._..... 4-:'..-,, 

EN SON DAKiKA 
Küçük i !anlar kuponu 

(Bo kupoaa eklenerek a:i.inderD~ 

it uaına ~'fi it venıM UAlalan En Son 
D&klkRda pM'UO: ftt'ılredllecekttr, lliv. 
Jenme tckHft ıtöaden.n olmyucu1arm 
rn&bfnı.: kalmak li7.ere urlh adre&leri 
nl bildh'me\erl !Alıma.> 

'a.işlerinin çiftçilere veyahut l - M~feUit h~r !e~i. b~li • 
tüccarlara he•l7:ediğini sanır· yor dedı. 18 evhya t§ını ve EvlMUne teltliflen 
dım. Fakat siz onlardan de - kuş isimlerini tatıyan ada • •Boy 1.154-, kilo 63. yq rı, ~!le. 

Mister Akshci'~ arka. ğilsiniz. insan haliskan yarış mın kim olduğumm farkın .. nedir lsta.nbulda oturan, askerlikle l· 
larından girdi. Polis müfetti. c>tlarını nasıl görür görmez dadır. lt.şi#i olmıyan, ma.qı yemek içmek 
şi kapıcıya hüviyet varnka; tanırsa sızın de Skotiand Pointer tasdik etti. çal~Cı mUel!IBelleye alt 40 lira olan 
sın göstererek Sensburinin Yard"' m"nsup oldugJ•.ınuzu _Evet, bütün bunları bi. bir bay, evi bulunan bir bayanla ~-

., "' ıenmek lstemek~dlr .. Dul da. olabilir: 
dairesinin anahlarmı aldı. lıemen anlıyorum. liyorum. Yalnız bilmediğim (H.O.) rem~ mtlraeaat .. 
Apnrtı :nanda i\Sansör yoktu Havk derin heyecanlı bir• bir nokta var. Edit Sensburi :ıf..,. Bir~ btr boyunda 

ve Sensburinin dairesi <lör - sesle: 1 ıs evliyanın me~'cudiyetin • Kflr'ü kl&bl ;volanda 

düncii kattaydı. Pointer ve _ Sevgili An dedi, haya. 1 den şüphelenmi~ miydi? otnz dnrt yı.l J"llfJYor 

Havk basamakları dörder tımzı müf eUi•e borçlusunuz. 1 - Edil mi? Hayır, asla, Rav~"aAtqı anyor. d~nıten ikmale k&lmıı, yazısı güzel 
d d k b l d l :ı; (Serendip remzine mliracıı.a\ Ör er çı maya aş a ı ar. Şimdi bize olup bitenleri ı:ı.n· katiyen. bir genç, her hangi bir müessesede 
Mister Akshot bütün gayre. latmız. Başınıza ne geldi? _Ya siz? 22 il~et~inden. '• Va ifçi drayanlar: i§ aramaktadır. (S.A. 6.1.2) remzi. 
tini sarfederek soluya soluya Niçin huraya geldiniz? jj evvel bu hususa daır hır şey. ne mtll'tlcaat. 

onlara yeti~meye çabalıyo?· Pointer de söze karıştı: ler biliyor muydunuz? • Ortamektep mezunu. 2' ya~1a. • Veznedarlık, kAtlplik, mütercim., 
b ·ı • rmdıt, askerlikle ~#i olmrya.ıı, he.. ilk ,Uoar1 muhabere, ithat!t i§lerine 

du. .. . . - Anlatacakl~rımz bizim j - Hiçbir şey 1 mıyor. sap ve yazı işlerinden anlayan bir v~kı!, ec.nebl dil öğretmenll#'l yapmış 
Başmufettış ılk olarak ka· için çok kıymcllı olacaktır. ' dum. genç, hwıust veya resmi m1lesscseler- iyi referan.1 verebilen bir zat iş ara. 

pıya ye~işti ve derhal kapı. 1 An Gisburn adeta haykı • Müfettiş zaten bu cevabı de c;ııı~rnak ı.temektedir. <X.9. Y.) maktadır. <Geron Kemal) remzine 
yı açtı. Fakat Havk müfetti • ran bir sesle: bekliyordu. remzine mliraca.a.t. mtıracaat. 
"'in önüne geçti ve sağdaki 1 - Evet, dedi. ben de her - O gün bu mektubu der. • ıs yqmda., orta.mektebin birinci. * l'ransız me&tebtnın rıııe ıcımım. 
:r d sınıfına kadar okumu§, riyaziyeal kuv. d C:iddl blr genç bususS oıa. yarı nçık bir kapıdan içeriye §eyi söylemek İs'Liyorum. Yal hal açmadığımı dütün ,~kçbe ntH ve uç kişilik bir aileyi geçbı • ra": :e:: ııcrettt? riyazlve tızik. kim 
girdi. Bu oda. hayli zarif dö. nız daha evvel öğrenmek is • üzülüyorum. Eğer meınu u dirmek mecburiyetinde olan bir ı;enç ya ...e traıısızca dersıen Yereblllr 
şenmiş bir salondu. Fakat i. tediğim ba:n §eyler var. Ol· derhal okusaydım belki de.. tu.gAht.arhk aramaktadır. Nalbur tez cs.ı.t:.K) remzine mllracaat. 
çerisinde bir salonda bulun dürülen kadın kimdir? Sesi bir parça titriyordu. gllıtarlığmı tercih edSl". ·(A. T.) rem.. • Bir Unlvemte ta!ebeal. orta ...e 
ması mutad olmıyan bazı eş. Pointer atıldı: Havk korkak bir seıl.e: zlne mGn.cu.t. 11.l!e talebesine ııer tlh'lO ten denı 
ya da vardı. Kocaman bir si- - F.dit Sensburi. - Demek dedi, biz mut • • El yazıırı gayet ıtlU1· Uee m~ • vermektedir. 'A'k.,ya> remzi.De mora.. 

l 11 kı zunu bir gen"'., tüccar, motea.hbit. mU.. trr M t... •·t• 00 p t•lerinde de yah sandık, bir iskem e üze - Edit mi? ~ .. ,u halde dü • fakta rah•.ırken zava ı zın ,. mIJ · a. .,aa Ye ... o..<1 ~ 
ı h ı b. :s- l' l d hendiı ve bilnnıum h1ısufıt rnüeııseee • ça.l.ıpbUiT. lS.li'.Y.) re.aıztne müracaat rinde bir kanga a at, ır şüncemde pek de yanılma. cesedi ayaklarımızın a tın a ıenle bQtün gün çalr§IDllk Uzer~ ay. 

B d 1 · 1 • Fransıı:c' lngfüzce. almane&. damacana. u amacanamn m1cım. Fakat Editin uzun ya•Lıyordu öy e mı. da ugat1 36 lira. Ucrctle iş aramak· 
l' {talyanca ve bulgarcayı mtlkemrnel bi. 

üzerine kırmızı bir etiket ya. saçları vardı ve saçlarını ar Genç kız fısıldadı: tadır. ıen bir zat, ı•oter dalttttrlnde Ye ter. 
t 1 t Eı 'k t' .. · d J d B'I · beJk' d • Sinemacılığ'rn her tör!.11 i§inden pış ırı mış ı. ı:ı e ın uzerın- kasın a top llr ı. - ı mıyorum, ı e ctıme evtttlnr':" çalqıır.ak tatemekte . 

de büyük harflerle yazılmış: Havk aynı ismi tekrarla • batka bir gün huht!mu,lar • ıuılayan, 12 9'1le slılemacdık yapmlf "lir. (~.'~. sı ·e:nz:n~ mCraca.at. 
- bir genç herhangi bir .sinemacılık işin 

(tehlikeli) kelimesi ve 504 dı: dır. Bilmiyorum, bilmiyorum de çalt~ak istemektedir. <l:rlek) rem * YUksek lktıaat ve ncaret Kek · ' 
H2 korkunç formülü hulunu _ Edit Sensburi. Bu sözleri derin bir ses • zlne muracut. tebinln birinci ıımıtmdayım. Ta~ile 
Yordu Y d t f . J'k t k' tt' • Kim"'!aiz bir be.yan aparlnnan ka deYam edebilmem için bir it arıyo" • . er e ya an ve zor ne es sız ı a ıp e ı. :rum. Çok ehven bir ucrctıe ve ders 

K .. · d b' k 1 d b k p · t d -cılığı anmaktadır. Eakl turk~yi annpe uzerın e ır a a an a ama a tr. oınter no ere sor u: ,.. eaatıert haricinde tatil g1lnleriJıde 
S l k çok iyi bilir. (A. 15) remzine mtlra. 

• 

4.11.1941 
l!!.03 Radyo sals".SO !" 

trıı.st, 19.00 Fasıl heyetl, 111 5S 
19.'5 Serbest 10 dakika, 111. 
llt prkııar. 20.15 Rad)'O zırt'! 
20.45 Amatör aaatl, 21.00 
vim!, 21.10 18 ve 19 uncu :=: 
edeblyııtmdan, 21.10 ıconu;ı l 

~ne önce naml ya!Jıyord~ıO'
KlAsik TUrk M:Uziği p~ 
Aja:ııı, 22.45 Dana mll%i#i· 
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Hl pır" ş E a ı -o' 
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. r t V A f it f 1 

!lll I il ~R!~~ :.!·1~ JUıın Akşaa> ıo_j,J 
HAVLET (5 tJQ"' 

dın, An Gisburn, son gayre • - Mister Akshotun göz • - izine onuttuğ-.ı va • ~bilirim. tııti~·enlerin (Y.T. 12) 
caat. 

tini sarfederck çabalıyordu. lükleri yere düşmüştü ve baş kit Edit size bunlardan hah • ıt Almanca ders verecek bir bayan remzine ~ktupla müracaat etmele. desinde Maneşc hanında .ı ııo 
Pointer genç kızı lıiç görme. müfettişe korkunç bir bakı§• setmemiş miydi? nya bay aranmaktadır. Derııı almak ri. müracaat. ~ 
miş olduğu halde ilk görüşte la hakıyordu. Noterin çehresinde yeni • ı<;in eve de geteb!Ur. (178> remztne • Orta 2 den aynl:n14 HS yqmd.ıı • Eı yuıeı güzel, use ııı .,'Jı 
tanıdı. Elinde kocaman bir - Poin'Ler genç kıza 5or • den tereddüt izleri dola•tı. müracaat. ldnuıeıl'iz b'..: genç öğtoJM soora bir gene;, tuccnr, müteahhit, ıxı!l 

ı- • Eaıkl •• y-i hartterl okur ve m1lee.seaed« !.§ aramaktııdır. Rabwde 
pamuk tutan bir adam genç du: Kesik bir seıle: yuar .~ blra.z da dıikU\o bilen b(r <T. R .) remzine mUrTtOil..&tıan. g-Un çalqımak Uzere iD a 
J<ızm Üzerine iğilmişti. Kapı - Ol ünün Edit olacağını - Ben ... ben ..• , zan ... et • 'k.ayuı, mllna-'n bir ı. anyor. ·(lıl. • Lisenin g uncu ~tfma deyam ,., Ayda asgart 35 lira ile 

- ~... • < S. U.A ) remzine müracaat· nın açıldığım işitince korku. nasıl tahmin ettiniz? mıyorum. A. K.) remalne müracaat. de.ı bir gene. öğleden .sonra ııaat 1,30 • Alle\
1 

vaziyeti doıayısi' 
d..,,n sapsarı çehresini ~öste. - Birinci teşrinin 21 inde Pointer ilave· etti: • %( ya§tndR, tııtanbulda bir fabri. dan 6 ya kadar hususi veye. reıımt bir lesine devam cdcmlyen bir~ 
terek ve haykırarak geri dön kendisinden bir mektup al • - Sualimi mazur goru • kanm el~ktrik tamir i~lerlnde çalıpn müessesede çalışmak fllteın1?ktedir. 1i gen<:, lş aramaktadn'. gerJlf 
<lü. Bu adam Artur Sensbu· dım. Bu mektup 20 teıorin ta. nüz. Otomobil kazası geçir • bir genıc;, herhangi bir müessoııede (Menekşe S6) remzine müracaat. zı işleri yapar, den veretıl 

l' hergün muntnz:ıman 5 .saat çahşablllr. * YUksek iktisat ve Ucaret mekte. l.D llraca t. 
riydi. rihliy<li. Mektup Grosvenor dik'Len sonra hafızanıza ufak {Ayıı.l) remzine mllt'llean.t. tıin!n i klncl smıtmda oku<-·an, muba. han> remz e'lll a ıııı 

J • Lise olgunluk imtıbııt' Ha vk kendisini genç kız. otel damgalı bir kag-1da yazı. bir eksiklik arız oldui!umın :t- Ytikaek !ktlMt ve ticaret mekte. sebeden anlayan Te rra:mzcayı lyl bl. ~ -~eLI 
- - bir genç. d..'llrc ve mu~ 

dan ayıran mesafeyi bir ham lıydı. Bu mekt:.ıbu bana ku. farhnda değil misiniz'? binin 80ll aınıfmda buluruın bir genç, len bir ge~. herhangi bir müessesede ~mak lstcmcktcdlr. Slrktcl /} 
lede aştı ve bir y"..lmrukla Ar- lüpte verdiler. Okumadan Mi~ter Akshot bir lah:?a herhangi bir mUesse!!ede öğleden son· öğleden sonra çalışmak istemektedir. teli ııahibl İrfan elly~ AdaJlJı 

1 d • ra çatqmak ıııtemektedlr. (Ö. 168) rB. HU remzine ntUracaat. 
tur Sensburiyi yere devirdi. çantama koydum. Mekbp teredd'1t etti; hu <en isi içın rem:ı:lne nıliracaat. • Tap?"adan geıen Unl\'erııiteli kız: I..ogoğluna mUr~~erl ıııı 
Ba=!müfe'..' .. is. Havkla meşgul ancak gece geç vakit aklıma çok acı bir ~ydi. F al:a\: ta. ., 2"' yu•mda, askerlikle lll"i'·i oı • talebeleri icin nue "anında pansiyon • Eski ve yen a .. ~• 

_ - ... " • .,. " 
5 

• J ıfaktilo kullaruın bir baya--olmaya lüzum görmeden ye. geleli. Okudum. Bu mektup mam1yle ~amimi davranarak mıvan ortnmektebin ikinci sınıfına i&tiyenlcrln Azak tlneması yanmdıı 't' 
- · vardır. EmlnönU meydnnı ,ı re düşmüş olan Sensburinin birkaç sa'Lırdan ibaretti. Ar· itiraf etti: karlar okumu§, eski yazıyı bllen. ser! Tiil'klstnn tİpnrlımıını 8 numaraya sokalt No. 

22 
de mUtcııJıltlt 

Ü?erine iğildi. Havk An Gis• kadaşım bana Arturun ricası - Evet: hakikaten bunun daktilo yazan bir bay iş aramııktıı.dır. mUracaatııırı. Uyguna mUracaat. dt 
burnu kolları arasına aldı ve üzerine delikanlı ile kiralrk ben de farkındayım. (C.U. 332 ı remzine müracaat. • Çalışkan genç hlr bayan matbaa, • Lisenin birinci sını:flflS. ...ı 

• Ortamektebin 8 inci smı!ına ka.. k!myahane, yazıha.ne, muayenehane, tığlt'· 
kendinden geçmiş hir halde villada görüşmeyi kabul et - Pointer düşündü. du okumu•, seri daktilo kullanan, ya. terzihane ve bunlara mümasil mUes 

1 
den bir genç, sabahtan • 

l D ~ t:ıir ı, aramaktadır. CM. 1) genç kızı sıkı sıkıya kucak • tiğini söy üyor ve o ak~am i. - emek noterin Editin zııııt dil7.giln riyaziyesi kuvvetli bir sesclerdc acele ve ciddi bir !§ arıyor. ~ 
ınUrncaat. ladı. çin beni hir bara davet edi • mektubunu ceke'dnin cebin. genç u bir Ucretle 1§ ara.ınıı.ktadır. (Maçka • Tel) remzlne müracaat. ııı 

• Ticaret lisesinin son ıı ti - Herbert, teşekkür ede yordu. de bırakmasının ve ~nasıra (Fahri KAzım) remzi~ mUracaat. • ~P.rl da. ·tııo vnz..ı.n est<ı ve yenı has('beyc, dnkt!loya ve t~icJ 1 
b. d h · · O · • · ·? d J 1 k • .11 ya~ında , ortamckt:cp mezunu yazıları iyi bileli bir ge:ı.c, b.crha:ıgı rim sizi ır a a goremıye - - raya gıttınız mı. a gm tav:r ar ta ınmasının ı~rc aşina bir gcnı; ııc 61 

bir genç ticarethane veya resmi müeıı bir mnessese~ ça!1~:rı:ık istemektedir ı·tt' ceğim sanmı~tım. - Hayır, hem c.ok mes,gul !chcbi buymua. ten l9 a kadar IJ araına' 
_ :ı; 'S' ae~lerde ~:30 lira ile kfltipllk ara · <ôRZl remz;Uıe tr.U?"nc::a•. zi u t. 
Havk genç kızı daha kuv. diim. Hem de 7.arfr açtığım Havk sabınızlamyordu. maktadır. (HU8e.yin 316> rem~no mü •Bir müteahhit yanmda doııyıı. ı~ 8'/~;ı:m ... ~71 ~-r:~ ~ vctli sıktı ve karanlık bir ha· vakit saat gece yarısını geç . Endişeli bir tavırla Ana dö. racaat lerindo çaıı~m:ık Uz:cre okur yazar blr ı otıen o:r ';>.ı,a.-ı. •V' :ıı: !liJt....,, 

kı~Ja sandığa. halata ve kor. mi~ti. nerek: r nr•·rrmı ntr) * Ortıı.okuı deYiet imtihanmda bir bayan aranma'ktadrr. Tobta!,alc es~-
6 
ya~mdaı:ı ;uknr. c;o~ug$ ıı1r 

kunç saçyaiı damacanasına~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~Yu~u~ ~uk~J:b~ 
baktı. vanmda orta tş·ertnc or ı~_ • ..ı 

Mis Gisburn kendine gel. Hzkiı.lje DOS T YARDIM ı ~akleıJrn: 'llekteotr. omnr El ~.,..... 
mi~ti. L. T~. =aat. ~ 

"' 30 \'llşmda. ~ııl:~k!UI· ucl - Sizi tanıyorum, rnistel" oay, hnsusl veya resmi r.ı.1 r ~ 
Al.kshot fa kat bu kim oluyor? Uzun zamıı n Tarnt Onurla Rem· hiı;. İkide biı de, eğer kendieinj al~ ret cd,,ceğim. Ne deN1in? memişı:..i. Bayan Onur tayin edilen :ıe kalorifere ıık a.rar..ıaktnd1 

Korlc.ıdan hala titriyen e • zi, b!rbirini görmemif}ler<li. Bir lattığnnı öğrenirse aynı mıullc ha- Talat, sevincinden haykırdı. Son saatte otele gidip kocasmın ha.kkm ııımette ce?. ~vi kı.r:t!Ind' O' 
Jiyle müfe !İşi gö~·~eriyordu. gün tr>sndüfcn otobüs ic:!nde kar- r:ıa mııkııbclc ede<'eğine yemin edi- re. aynı ~e.}ifle ilave etti: dan gclmiyo bir veya hel" iki gö • 'ilJseyın eliyle (K. kle%ere)ııı!~ 

Ak h d l . d ·· şılaşınca du.}·duklaı ı sevinci tasav· yor. Tehlikeli bi.r EeY, dostum~.. - Ve a.nsız.m ben de otele ge • ~ünü - bu meseleyi yolda dü.,Unc• • ricaret Uı!eı:ıin!.'l son s1 ti', 
.s ot i;~füıce ı üşun. \ur edebilirs'niz. Sarılıp öpü~till: - -- Niçlıı, azizim? Ona sadrk ka- tip sizi cilrmüme~hut halinde yaka· cekti • yolduktan sonra ... bayrlm:. ~~:nda oır ı;~ı;. muhasetılı.ıİr; .1 

celi söyleniyordu: ten sonra bcımutnd hııtrr sormağn h"San bir l3CY olmnz ! hy:ıcağım :. Bu suretle bundan kur ra karar verdi! ·at hesap Ye daktilo tyı ıı -'~· 
- Bütün bunlar ne dem eh 1.a.cılndılar. - Gördün mü ya? :Mesele bura· tuluruzn. Hemen §imdi ona b!r Filhakika ertesi abanı ssnt bes !arethnncde veya ~tt aıOt rtı 

oluyor, hicbir !iCY, anlamıyo. -- Yahu seni gören ne olur? da çat.allrunyor. Karımm ~ kLc; • mektup ya?.nr, yal"rn saat beı:te te Bayan Onur otele gitU, fakat <J;r ucretlc çıt.lı,Şma.. ıettt. • 
rum? Acnba Sensb 1ri... Nasılsııı bakalım': Ne alemdesin? 'rnnçlığmı öğrenmeden evvel bir onu "Hayat" otelinde be1c:liyecei:'i- kocasını göreceğine onun arkada· H.D. 32) ~·a;:Ine wurac:ı"rıı>"~ 

P • t ' t" ı · 1 - J~ırak, Remzic'ğim, evlendim. kızl:ı iı;i ~·Uriitmüştüm. Ne yııp:ılnn mi bildiririm. Saat alttda.. ben siai rımı ncmzh1 buldu. Neler konuş - • 29 yaşında Ccktr. ııfi'e .ıP 
om er kc.. ı 11r ses e: tııklarmı. neler yaptıklarını tesbit ·a~ olmıyan ye·• 

0 
e!'ld ""-"' 

b Bunu hi<} bc-kler miydin? ~anım, i~te. vakrt geçsin diye. Fa· h'!ls'km cdcdm. Bi:r saat si~ kati, , ~· .... ol'" 
- Yarını saat sonra ir kat aksı·ııg;e bak, RemzL bu ~adın etmek imkansız. Fe.kat her halde -:on blr genı; b.e:- ııe otıJr,-_,,uıt nemzı. h:tt31Ji, bunu b:klC:J.ip . l'R.nırım 'I' U•t B b b • kta dnh ,. !l)Y ~eycil!i kalmaz. · · auı ey C!i uçu n a e.• ~ Aramakta, dır (B.S.J ~ - - beklemcdiğ;n hıı.tırlamıyordıı. Ma· da ben! korkutııyoı·; onu terketmi- Ayrridılar. Talat, zavallı Talat vel odalarına girmeğf tsıserlamrştı. 
Sonra biti~ik odaya geçe· ııınafih ark~da!}I11m göniiinü kır w re teşebbüs eltiğım takdirde heni evine koşup mektubu bv:rrladr. Fa Ve 

0 8
ekilde haroket etti. ·acaat. -'~"" 

k ı B d rrl ~ - • Hukuk takUlteaı ~ "' .wlY rek telefonla kısa bir konuş- aıa.mak için. bunu kendi~inden hic: p:trr,nlıy:ıca · eıı e saı;ı tm... kat Jl()!ltahanP.ye c:d<acagr sm:ıda Remzi mahcubh·etindcn nerede r! d .. 4' 
• Vr zaman heklcmedii?ini s-Oyledi. Çıklmıc:ı.ğmı, \'all:ıhi. Bilmi"m ki b'r akrn.lHl"l gclrli. Ve. heyhat. " ı!:ııkl tUrkceyl M!ir •e fl'i · f' -.& 

ma yaptı. Sonra etraf rndakı 1 ,, 1 k ,,_ i~ ag~lıyac.:'lldı. Mütemadiyen mırıl , rım. Bir :ıYUi<at VSJlıı1dt .,rY Bunıınla Talat tesel i bulııı ak ar - nC' p:ıynyım ... inkrırnı n~sı ur~- mektubu Iıir.n1c'1:dsine vermek mec ~u~ -yauı dikkatle muayene et. damyordu: :ıüroaa !bYen ııcretle ~ 
-T J '· d 1 ·~ k d lm·\•a b 1 l mc.ag"ım bundnn !.. bur"j etinde knldı. y ... · f''- · · . ı d' ... n ns e aıa n :ır o >. a~ R< ı: - YaıılJ-6 oldu, dostum. anl:ş Haber (H.N.F) remzınıt ... 
h ve ıxrını soy .e 

1
: - Hnngi. rl!zgfır seni bu taraf· Remzi tam bir ciddiyetle: Şimdi mektubun ne l}ekil<k Ba- oldu, Rem?.iciğim. Kabahatimi dü· 

- Tam vaktinde yeti~tik lara attı? Yoksa temell' olarak 1s~ - '.\fernk etme, Talatçığım. Ben yan Onurun eline geçtiğini sorma- zeltmive hnzırım!' Aldırınız.: c.,-
Havk müfe'ı:tis.in mütalea• tanbula mı yerlc.']tin? seni kurtarncnğım. B.,~ ne düşünii ym. Bu bir sır! Hnkikat şudur ki, B<'r,:'·ct \·ersı'n \'azi-·et daha fr. r.rlı 

"'·" " ı\ ı:n:iıdıı rt'tni7.leri ~ ıını tasdik etli: - Hııy:r biı krı~ gün kalacağ m. yorum. projemi dinle. Şu f;nr.arık :-ııcktııp lıa:·a.ıı Onurun eline düş - ı:i bir hal alm'l.dı. ÇünkU Talfıt Bey kııyucularımızm 
0 

ııarı11' <fi' 
_ Bir tehlikeden kork . Uf<ık tefek i<ı!eıi'n \'!'l' da ... Sö:ı.-ie- ::-c,·cil!ne bir mektup yazıp ona f:ı· ~ii. lca11 eöen dl.kkntle okudu 'Ye de karı!'mı affetti. karısı da aynı mel.-tupları id:ırehanemlzd~,. 
k h l k H I rıedln ya. kar n ~ıl? Güzel mi'? ian otelde, falan e.natte b!r rande- ıcap eden hiddetle yırttı. ~kilde alicenaplığmı göstererek la.rı dahil) horglin ıııalM'b""""-• 

ma ta a < ınız varını~. a • ,....irkin mı'?. Sevi.\•or musun? O s•- · d ·1· · R d Bu arad" ıı-•llt Onur, -:ı..at -. '.--oc .. smı affetti. ,,. .,.. '---'-. b . . } . ~ -.. VU ts~ın e CCC'.bS n. ~an evu saa• .. ...- u•n 4a. ·"' ... kadar \'e saat l 'l' den 1'(>1'.1 
omu en sıze ınanma < ıste • ni seviyor mu? tinde ben otele gidip kendisini g~ hat akrahasile Cenubi Amerikada. I<"'akııt bu gfüi vakalar alelüsul tarı, 
>nemi§tİm. Fakat düşüncele • Tnliit c'ddiyetle: reccğim, Snin hiraz rahatsız olıfr.. natates zinmti meselesi üurindc bir niki\11 mcınsimile neticelendiği fH.M z. Hl> (Belkıs) c16 

11 nniz harfi harfine çıktı. - Btitün bunlar 'kinci de'l'N'C • ğun için gelemediğ ni söyliyeceğim konUR:ırkr.n karı<'lı mukP..helebilm'. :ç!n. Remzi de TaLH Bc~·in kül'ii~ iH. vg) (G,ır~UJ (İngcl z;ı l ,V-
H k l ,.. 1 ~e. do<tum. TI"nc~ en rniiiı mi r.u: ~Nııa • r~, '11:-i ~ncmı ok11ııdı • !'l'll'• !'il pl:ı.rru hıı.ı Jı,oıd ı: ıoev~ lisiyle evlenmeyi nıünasi~ sundll~ ,, av . gene ·1,;:a c.o;ıcre c (Pembe zan) (12 l• 

Karmı beni krf.k"ill''Or ... Hem mii ~ onıı o·ı· licı<ıl;ın rı:.arnııva ga'· · )laderı1ki mektuı.> hooefiıt<' P-ft • gö:-dil. T 1/) kuvvetle elini ınl,:tı ve genç J J " - cs.A.) (Kibar E .) (M. • • 

krza müfetti!i takdim etti. (Y. Akın) <Harika) 


