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N i 'z a m e t t i n N a z i f 

Pazartesi 4 Ağustos 1941 

Birleşik 

Amerika, 
Sovyetler 
Şirliği ve 
lngiltere •. 
Yazan: Nizamettin Nazif 

ta~bi beraberce bitirdikleri 
Q· ~:z:de, İngiltere, Sovyetler 
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Berlin 
Bombardıman 

pek şiddetli 

oldu 

3 
Kuruş 

----· 

Siyam 
Topun 
Ağzında 
Japonlar 
Sigamı da 
işgal edecek t...!rligı ve Birleşik Amerika dev. Bu Dk F d .k,. ~en yeni bir dünya nizamın• B · Al y re rı ın ~berce kurabilirler mi? ır m an llaqkok. ' (AA.) - Beuyter: 

ti 'ran başmuharriri M. Zeke- alayı z•mha sarayı tahrı·bedildi ::ar -::r :--.:ıde":ı~~~ 
ll h. dünkü makalesinde bu- mamJfB& da, Siyamın Maaçakuo fi': pek ali mümkün olabilece- d ve Nanldn buın.netıeraı tanı-

lddia etti ve dedi ki: " e ildi I Sicilyada birçok muı jçln iki &arat •raamda gay-
de ~ür milletlerin birleşmesin- rtreemı müzakereler cereyan et-

il nıürekkep bir Avrupa fede- ...,. • a. ltalyan tayyaresi tltl maıamdur. s1,yam•m yalnız 
~onu, silahlann kaldınlması ~ :-. lr ~k ....... _._ ~... kaldift iddia edilmekte-
~harbin önüne ge~ilmesi gibi ,, - Y-°' ...... tahrip ed;ldi dlr. Avrapada bir bayat memat 

le aslar üzerinde demokrasiler- e · --· .. ! lllrP ........ Londra, 4 (Radyo) - Resmi mlkadeleslne girmlt bulunanın-
ibtia(etler Birliği arasında bir 1at1a .. e:•-•a tebliğ: Cuma gecesi Berlin il- ıtıtereclen taalı.lılitler1n1 geolflet-
., . bulunması ihtimali pek Almlllllar BU eepbeal cerlslne ......_•tltle 15 tank 1 ndimıl•1er.. ~ v • • • • ., • ... _..._ • meslnln beklenemlyecetf söylen trıd değjldir.:. r--, .,. zenne yapılan hava akını hak- mektedlr. Buna mukabil dilediği 

('.o Moeko.a, ' <BM1'0 > - 8o"7e kında yeni Wsiıa· t gelm1"şt1'r·. 
'lOVy tı n:..:liği· • .:aA- ;ı r ......_..____ takdirde Amerika Slyaın'm ı .. ihti e er ou-. nm, uunya 

1 
l 1sw.ııarat -- ._ u1ıe1a Filolarımız Berlin şehrine en 

'lıı.ı~li :platform.'undan çekilip Rus Teblı•gv 1· J neıtreWtl ..urt telılll: ağır bombalarını yag-dırmışlar- tıkWlnl prantt edeblllne ete A-
:'"""1IZ dahili işleri ile uğraştığı- JJt.omlr cepJıeslBde 4 7 nıeh dır. merlkanm böyle bir harekete 

~kkatle tebarüz ettiren bu \ Nen Sovyet &mnetlerl. Almu- Akma iştirak eden tayyare- mitemaytl buJondaju lıakkmda 
~k 'le M. Zekeriya, son c;ey- lara kaı'fl 7&Ptıldan fllllllıUl ilk ellerin bildirdiklerine göre Al- lılr emareye teMdüf edllılıem1,-
t l aann Amerikasmı ve 1939 K ı· y e f d O ş e r s e... Kı· yef' e taarru neUce9lıMle bir Almaa ·- man müdafaasına mensup pr"'- Ur. 8iyam'm köçük bir d&\·ıet ... ~ündeki Sovyetler Birliği ile layıaı bnb etmlşlerdir· jektörler, tehrin 50 kilome~ ta&ae ,.uat bir tanda hareket 
~temmuzundaki İngiltereyi Ba alay, lllllbarebe meydaauD- ötesinden göztiküyordu. etmett tua\"\'111' ettiii lc1dla eılll 
d kadar anlaınaml§ bulun- Almanlar iki da 1.Nt illl ve yaralı baakmıt- TayYarelerimiz Berlin Banli- mektedlr. 

~eııu ihsas ediyor. Zira M. A 1 m a n 1 a r, d e r h a 1 b .• r m ·ı l l "'ı aır. ~k ealr aıamıttu'· yösUne, gece yansından sonra, Şimdi mtttldf ;rapoa kuvvetle-~ riya, bu öç devlette milf- k ld AJmaalann. ~hı prlal- saat yarımda varmışlar ve bom- rbdn s~·m prlı hudutların-
~ bir felikete karşı ceıphe o an - bldlrdllderl paratütçWerle 10 bardıman tam saat biri elli dört da toplandıldan malflmdur. sı-
ccslil U§ üç kahraman hüviyeti u kranya devleti İlan edecekler k8cllE taak derllAI 1mb ve Dil· geçe ha1Jım1ftır. Yeni büyük JUD'm Jır......,.Oe dost kalmak 

'Yor. taarruza rlp edllmifUr. ~balarmmln dtıttUtu yerle- •om ı,..ı 7&....., ••• wmme1t-
l't!ıı Ugünkü mefsedet kamnJa.. r 1 .......,._ ~ da.fi topll, nn darma dafm olduğu görl\l- te41r. 

lb~_.kaynatan dünya cehenne- ve bı'r Ataman seçecekler 1 l ' 11 top, çek mlldan1a mi~ ıaUştür. L J 
l"l1ll köıiiklenmesinde Birle§ik • Ça lŞlgOr. _.ve 111ırp ma.1.,...... ltuwn DORT TAVYA~ DUŞTU '---------~~ 
~etika ile Sovyetler Birliğinin 1 i olllDnmftv. Kiyefdeki Alman deni& U..U s• • ı 
ı....~lerine düşen mesuliyetleri Yazan· 1 Aı•ar sa•·•....... 19 Rus ve 41 ve Hamburı Doklan gece yine ıcı ya ~~a katmamak JDümkün • • 11 Ula u-.nı ~ §iddetle bonbalınm!lbr. Gtln- • • • 

lir? 7. düzün uçan kale ~p~nde Stra- BiR ÇOK ITALVAN TAVYA 
!>lınyanm her kögesi enkaz Evvelki akpm, Anadolu ajan tiği cephenin kilit taşiarmdan Al t ·~oo tonluk ttosfer tayyarelenmız Kiyef'l RESi TAHRiP EDiLDi 
~ile dolduğu §U devirde smn;ı Berli

1

n muhabiri, Ki~ef. ile biridir., Leningrad'ın .. zaptı Mur- man ayya• J ekrar bombalamqtır. Dört Bri-
~·- hala mukaddes hodgi.m- Lenıngrad ın sukutunu b1ldire- mansk dan yapılacagı veya ya- bı•r /ta[gan tanya tayyaresi avdet etmemif- Londra, 4 (Radyo) - Resm· 
.... ~llldan zerre feda etmemiş o- cek resmi ~eb~iğlere. Almanya- c~~kta olduğu_ rivayet edilen resı' du .. ~u .. ru·· ıdu.. tir. tebliğ: Cuma gUnü Lampeduza 
~ '9trleŞtk Amerika. kentli Dıi- da her an ıntizar edilmekte ol- liz Ye Amenkan yardımla· y TARiHi POTSDAM ŞATOSU adamndaki dütman gemilerine 

1~~\re'i ile kurulmuş olan Mil- duğunu bildirmi§ti. rmdan lstifade edilmeelnl zor- k - •• HA9AltA tfCttADr htlcum edilmittir. İki kUçilk 
~er C . etini terkettiği gün Muhabirin telgrafma JIÖl"e, laft:mr. Zira Leningrad Mur- • ._8 '- I rl rUVQZ07U Berlin, 4 CA.A.) - D. N. B. nakliye gemisine isabetler gö-
~Pe. e::f~mı ve dünya sulhu Kızılordu, ve LeninP."8-d'ı Diba- ~nska uzanan demi .. ryolunu di- AAm D llalr 1 • • nin bildirdiğine göre, lngillz r11ımü1tt1r. 
~8abota· darbesini yemiştir. y~~ ~saat daha müdafaa ede- g~~ .şe~:t'elere baghyabilecek 'laall ldmaJlll f orpı[[endı tayyarelerinin Berlin ve Pots- Sicilyada Balezza tayyare 
"17.l4 de ~zulmuş olan dünya ~~rdı. ~nd~ sonra !tuslar bu bıncık ~!-i~ mevkiidir. Lenin- dama yaptıklan son hilcumda, meydanında bir çok tayyareler 
lttll\raıenesinin ancak Birleşik ıki şehn teslim etmege mecbur grad du§tü mil, Murmanek'a Olmazsa gerJJI tarihi Potsdam şatosu hasara tahrip edilmiş ve bir kısmı da 
~eri.kanın A~rupada. rol alma- kalaca.~la~ı. ~ah~~ Almanlar ~~len malzeme ya. orada yUzüB· SalllldlD lld uğramıştır. hasara uğramıştır. 
~ i.le demokrasiler lehine düze- ve muttefıklerı,. ?uşm~nlannı ~~ kalır, yahut kış yakla.ştJğı Ç8llWJGr 
ı..~eceği 1918 de anlaşılabil- kahrederek bu ıki şehn almI§ ıçın R~slar bunlan kızaklarla M ldJoa8tJ'8 .,....... e• • t • ? 
"'14ti Dü · t1 · e Glacaklardı. ta§ımaga mecbur kalırlar ki bu oskova, 

4 
(Raclyoj - Sovyet fe- ya-._ ır cınaye mı 

~ ~~fu~ mı:ıl~ 0= 19~n: Malumdu~ ki Leningrad Ma- şüpheli bir i§tir. . !:,~;r.at bürosunun nefl"ettJll aakert bir lablt UftZ.• • 
~~ '--~8;rbinin ortaya koydhukif}ı reşal Voroşılof'un kumanda et- (Devamı Sa. 3. SU 4 de) ao!~etıer Birliği ile Alm&n:r& ara- Londra, 4 (Radyo) - Resmi teb- o• k d k ki d b 
~· ~ıkat bu idi. Ve bu a - T k d . and . liğ: Akdenizde İtalyan donanması s u.. ar so a ar n ~~herkesten: iyi.kavra~ol- avu pazarın a bır Zl16kla.ı:::=b!rin~~ta.!'.a!1:~ yeniden mUhlm zayiata u~tr. 1 a u 
~ halde Bırleşık Ame ka, ıkova 260 Ki ef ıso kil tr Bir denizaltmız, 7300 tonluk bir ltaı b h b • f b 1 d 
'i Uetler Cemiyetinden çekilme- 1 had• • m~e ~~a:tadırlar ome e yan kruvaz.ört1nU torpillemlftır. lki Sa a lr CeSe U Un U 
~le, hiç şüphesiz, Avrupayı yara ama ısesı l>ün ece· Prok f Smol • Kroa. levazan gemisi ile bir sabit havuza ~l .bir maceraya sürükliye- tein g ' 0

' . enak, da torpil isabet etm1'Ur· Batan kru· Bu sab9h Oekndar eahlllerine ge- Müddetumumllik derhal takibata 
tu. ... unı de pek ali. biliyordu. Bu- ve E' Byt elya have Çlerl kl odf ıaUkamebetindl e vazörUn Öjenlya dl Savoya yahut tenler denizde bir cesedin ytlzdtll1lıtil bql&nllftlr. 
t-.... ıı. nı h b . . parken M 

1 
J s onya va s n e muııare er b t -'' heli Qll'l . U ase esını ya . • • • "" J "" •ı dev t . . Dllka. Daosta olduğu sanılmaktadır. görerek polisi haberdar etml§lerdlr. Za ı a cesedin ö!Umllnil vwP 

~lPt'ık Ameı?kanın bile bıle ısa ır um ugunu ueaı D~ere :(!';rde mevzii Bu kruva.zör, diğer bir kruvazörle Seaet', derhal sabile çıkanlmlf ve gördtlğUnden bir cinayete kurban 
~it r bu passıf taarruzu unut- b ~ la l t g çarplfDla birlikte ve ilç destroyer himayesin· gitmesi ihtimaline kar~ bUtUn ted-

,_, _ oğru olur mu? uldug"' unu g r o muş ur. de seyretmekte idl. Kruvazöre iki hUviyetı teebit edilmiştir. birleri alarak meşgul olmaktadır. 
Q~"Yetler Birliğine gelince, er Sovyet ıtayyareleri, kara kuvveUe- torpil isabet etm!ştlr; fakat batıp Öğrendiğimize göre boğulan adam Va.zlyet bugUn her halde aydnla-

~:ll ana yasası ile 1937 de cwnartesi gtlntı Tavukpuannda rakı tstenıeaı l1zerin d in l'ile 'i~ulrl ıt .yaparak Alman meka- batmadığı tahkik edilemem.iftir. Ankaralı Hasan isminde biridir. nacaktr. 

~E!~k:asilere kur yapmış olan, bir hAdlse olmuş, BileyicUer eoka- rakı vennemiştlr e e kendiS e ~ ve motörize birliklerine, piyade Sabit hııvuza gelince bu, ltaıyan =======================~ 
~il ~ni büyük Avrupa demok ğmd& 43 numarada terlikçWk yapan 

1 
te bu • uvvetıe~e ve topçu mevzilerine aahillerinden ancak iki kilometre a-- .... 

~?'ine katmıya ça.lışbğını RıZayı yine aynl caddede terlikçi f . Bll'ada kör kandil aarh<>! lnuvatfakıyetll hUcumlar yapmştır. çıkta, iki muhrip himayesinde btr ta· r ~ 
lQ39 etnıiş olan bu devletin Mehmet Arl:f bıçakla &ltr •urette bir -=ette olan Arif mrsıanarak .Alman ha.va kuvvetlerlle yapılan rafa ~ötUrUlmekte idi. Buna bir tor- ~· ~~~~ B 1r11 a' sat 1r1 a ~~~~~: 1 
~ da demokrat devletlere yaralamlŞtır. biç_ .... çelanif ve Rızanın tıurtne lllUh&rebelenle 19 Sovyet tayyareal- pil isabet etmiftir. ~~ 0Ynadığı rolün dehşeti el- Vak'a f6yle cereyan etmı,tlr: 

0 
ııaı~. Arif bıçatı evvel& Rı· ne mukabil 41 Alman tayyare.si dU- , _____________________ _, 

e hatırlarda.dır. gece terlikçi Rıza. arkadqı Demlrct zanm ıkl koluna saplaınıf ve ıursı:nı fUruımU.,tUr. man - Fin ordusuna. mWıimm&t tafı· B 1 d • k ? v 
) lııgiijz Ve Fra k .. he- Hakkı ile dllkkAnda liçkt tçmlfler ve ala.mıyarak, bir darbe de ba.fma in· .Alınan kuvvetleri, Kiyef Uaerlne yan bir Alman nakliye gemiai batı· e e ıye yo m U • arı•• 
et)el'inin nsız as ~n geç vakte kadar çilingir aotralannın dinnfftlr. Biraz sonra kendine gelen lki koldan taarruza çallfıyorlar. rı1mıştır. A • 

l'at1lldan •Mareşal Varoıılof ta- baŞmd& kalmışlardır. Bu arada iki ~ dllkkA.rıda bulunan Hakkı'Yr teh Baltık delnlzinde bir Alman de- 99 uncu fırka kumandaru, cephe- Hamıd REFiK 
~°"ılı ne tarzda Moskovadan arkadaş şarkı söylemifler, çiftetellt dit ederek kaçmap bqlamıf tae de ntzaıtısı batınlmı.ştır. CUmartesi ge. heden çok dikkate değer bir rapor 
~oll nıuş oldukları malumdur. oynamı.tlar gUlmtı,,ıer, eğlenm14ler koşarken, etraftan yet!Jenler tarafın cesı Köstencede bir dU.,man destro- göndermiştir. Bu rapora göre Al· Sıcak bir yaz a1r,...., Tttrbedea ye ~·;: lmvvetını temi&ll· 
~IUe Ribbentrop ile Graf fon Fakat yandaJtI dllkklnda terlikçU~ dan Yakal&nmlfttr. Yaralı terlikçi Yeri batırlmş. bir sabit havuza veli- man askerleri, tank ve topçu hima· Beyazıdır. dotna ~;Şeb. =· ~ .,.:.:ı0.:;.ada plAj, o
il., 11.~urg•un Kremlin sarayın· yapan Mehınet Arif te yalnız batı· Rıza hastahane.ye kaldmlmıf, suçlu l?landa yatan gemilere isabetler kay- yeal olmadan hareket etmeyip geri rlD ytik&ek MktalanDdau blrl oıaa , il balvar: ' mem. nerede 

tit- lllunıtaz birer dost ve misa- na içki içtiğinden, bu cUnıbllften hOf hakkında tahkıkata b&flıuımıftlr. dedilmlştir. Norveç aah11lerinde, Al· çekllıneyi tercih etmektedirler, ba kısımda, Ud tarafı tek tük ~ı ~Piye L>tJ tAkrr.ali er• çocuk ede_e alkı Ri&anın dtıkkAnına Jarla kaplı cadde nlabetea IOf, Dlıt- ' r n n romanJarın-
~ll 'Peki ile dolaşbklan günler- ıanmıf ve k P beten MriDdtr; ;... ve kalabalık· dan fırlama piç bir tasa''Tilria, tal· 

lt.~irıeıi:za,:a~~ değiliz.bota. gl:ı~:~~ense Rıza. davebıtz gelen Bugün fevkalade heyecanlı tır; ba llü= ..:= = :r.:1e:e v:U.!~~~=~==~~ ( 
~.r lllUeSBir :7an ~uni::;.ci ~~ bu misatlrdM boşlanmam19 ve onwı b• • frika b J dı ! ~ ıenı::" kuaanuz obDUI J&uDldlr. yapmakla m9'gu1. 
~Ilı lıfoskova ile Vaşington'u Jr yenı te mJZ 8Ş 8 11a1buk1 ne sörünODDıu ~ biç, Bu memlekette öyle bir belediye 
it' d .aYa daima. endişe veren emniyeti tekrar ve tamamen yabat mu umaw'enherl tamir var ki, bekim olup basta başında; 
&ı UrbUnle seyrettirecektir ia.de edebilir mi? K k 1 h riımem1f ballle. .... mqzcJan )'Uztı- mtlbendls olup yoı bıifmda; hıfza.-

~\8t1tunluk bir yazı içinde, Bu suallere ?d. Zekeriya'mn or unç roman arın şa eseri : nlztl ~ ,.~. l'a pi» aıhbacı olup kanallHll:fOD çukaru 
~e8ine uyvetli hatlarla resmedil- cevap aramağa ça1ışınasmı tav- ut1: ona 1119 -~ Meieni blr kenannda; bir ,ebrla en lptıclal, en 
harp ınıkan olmıyan bu hal, . ed k tekrar edelim: ı• N T • teJarla ......,. seçttlerlnclen birt ol- tabU lbtlyaçlanna çare ,.e '-asıta 
~tin~;~~a~~:mi~;ımıı~:ı; sıy~u h~en soahnunt' ~ bü~n:. --= · J K A M ' ~=-:-~ıd':nuz~~ :-:";• :m:ptı=~~~ 
~ <la ti ~henin, harp sonun- metropoller m • ~o ac • rea fJtlUlar• öbek öbek yolun orta- lnllUler oriMmda. IJAhane bir aqam 
htlec~~Ynı kuvvetle devam ede- but dünyaya bakım tek_ met~- • 11nıda- köfelerde çijp blrtkb.tilerl- ;remett yemep blkı9ıyor... Kap191· • 

~bilir ınden bizi şüpheye düşü- pol kalacaktır. Bu büyük talih A ÇarflkaPi taraflanııdaıı caddeye ta- na J'll1lan muhtaç fukaralara cleAiJ. ~ 
.,, loaa hangi siyası merkeze mukad- şk Heyecan Macera cı·nayet ı ,... meyve ve ııebze artddanDm • oa)ardaa aidatını, )'alısuun nbtınuL 
ftnu. ua de bir demokrasi oldu- derdir? ' ' ' • • • • peleme yığınları, dünyaam ea il'· ..... yatb ve aemlz balıklara ...,._ 

tıı~l a~ eden Moskova ~939 • Londra a mı? Va,şingtona AllrilEO 8-JA-dl 8db •1r V8D_.,. .. .... ,., •• ~ ~. UC8 renç, en bunaltıcı kokulanm ~ tı70r:.-
aıı.1aıı .

1 
ında demokrası dUş- mı? M -! 

9 
va-, ... • vuaa 6 .. .,~ • sanki blr zehirli pz lmal6tballe9i. Ba memlekette öyle bir lıeledlye 

~E!den; e dost olmuştur. Ve b~ f~a n;: · h . biri- 8llrd lllt 1 Ve bütün bu ııefaJd mUlltemlek•I• var ki, bir şehri, şe1ı1r olarak cleto. 
iL Zira ~ nin parla~ası ndü:;a;:~e de- a .. 1a1,.,. veıweıere werıa ~raıan... üsttıne konmW} blr ali.ek ..ıtanaa: tıpkı blr çiftlik ...,. idareye kallP· 
\>lltiıau k oskova daima dünya receye kadar rahat bir nefes ı t,te, sıcak bir yas aqunı, ftr- IJIYOr ,.e «bendeu ııoara. tataD!ıt slb· 

~ ftrgata~ını elinde tutmakta almak imkanını verecektir? Ya- Kocasını aldatan bir Kraliçe - Yer altında beden Beyazıda dopu ~~·· nlyetue, Wdre atoldanlll. yanm biç 

ta~ Ve \' 1:11dukça. oynamakta- but, dünyanın ne derece fazla saray kurmHR bir 11:ete - Güzel ka,Jınlar ve onları yllrllyUtte söreeıeJderhılz·- dü,Unmekalzln, bqlDDa .......... 
Ita: dit-de azıfesi de budur. Aksi esirleşmesini mucip olacakbr? -Y v Uı anlanıakaııım; ftldnlıı. plAllaaı, P.. 
._ llllaz Bnıevcudiyetine sebep İşte aklın ve iz'anm bu sual- ,JMverek seven bl m ... , ,JM s d il Ah - Peki. bu memlekette belediye yestz, ıcıe.ıaııı ltlr llaJde, bir bit at. 
~r. h"u ~evletin, 1941 de lere bulabildiği cevaplann bir- uu r ara uu a a ... J'Ok maf cUyecek••n•z rana, .... ...,.. ........... ~-
~~ ta., urı~et ve demokrasi birinden kötü oluşudur ki kil- O ncD 58yf8 mızda okuyun uz ! - var. DeW mı lstenlıı•zT mey- yor; fakat bir ....-1n1 bUe ~-1 ~. 'l'ovı esılıneai, iki yıldan- çUk milletleri endişe ile dtlfUn- ......, mu...,._ ftrlDb'or!-
~~,.~ervo Maieki'nin dürmektedir. Ba menl'elrette iyle bir belecD7e Yell .-r var. Falla& ~ 

-.ybetmif oldutu Hizam8ttin Nazif var ki. • IJul& lılr la'aala ..,..... arı 
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HER GÜN 8.R F~K:R l 
ihtikar v:3 Sa!amonlar ... 

Faruk FENiK 
rhtikar ... Salamon. 
lhtiklr ve Salamon diyince akltma geldi. Va-ktile me,hur 

muhteklrlerden bir Salamon idam cezasına mahkum edilmiş. 
Salamon kurnaz. Kadıya müracut etmiş, teYhiılama adam 
göndermiş: • ~ 

•- Adam demi~, etmeyın, eylemeyin, acıyın ... Çolugum 
çocu~m var. Hayabmı kurtarın!» 

.:. Karar karardır • demiıler - değiştiremeyiz. Sen ida~~ 
mahkCım oldun. Asılacaksın! Fakat ölmiyeçekıin! ÖlmU~ gıbı 
yapacak sonra kurtulacaksın! 

Salamon, ölmiyeceğinden emin, tsehbanın altına büyük 
bir cesaretle gelmiş: 

- Asacaksanız asınız - demiş. -
Herkes merakla birbirlerinin yüzüne bakmışlar: 
- Vay· demişler. muhtekir Salamonda ne cesaret! 
Salamon iskemleye çıkmış. Kıpti yağlı ipin ilmi~ini 5:1-

lanıonun boynuna geçirmek için kafasını uzatmasını ıstemış. 
Salamon sormuş: 
- cBoynumdan mı?• 
Kıptt, evet diylnce: . 
- Aman! - demiş - boynumdan gıdıklanırım. Belımden 

asın! * . b. k 
Şimdi de her gUn Salamon, Mişon, Ohan~es .~ibı . ır1 ~ç 

muhtekir lhtiklra karşı koyduğumuı kanunı nıue~yıd~:erın 
kendilerine Azami şiddetle tatbikinden dahi Urkmege lu~um 
görmedikleri için murakabe komisyonuna, oradan da a.dlıY.e
ye güle oynıya gidiyorlar. Çünkü ala~aklar! kar.arın en mut-
hl~i bile onlara bellerinden asılmak gıbl selıyF~'ruk FENiK 

"/ 

1 Müel~if i : Ni~a:~ettin Nazif __ j 

Makedonya R-zorta 
mason locası idi ••• 

Sangas ipek fabrikasının yanındaki 
binadan evvela Pavlos JJ-~ elas çıktı. 
~4z sonra Talat beyle Karasu göründü 
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DÜMDE:uGô'ME(ŞEHiR ve MEMLEKETTE .. J[~--tn_te ___ z] __ __.........;... _____ " .1 

R h 1 1 d Meçhul 
a met. i stanbul K6sele Fiyatların a hudutlar .. 

Ahmet Hc:şım~ 
dair... Ankara 1 b 1 İ k Ör • 
b{,-;a!:s~:a:::::uı~~ Hava postası 

Serrer nedi, dun, Ta \ lrı t.lı;irın 

Pn.z.ıı.r<Lm ı>uuım tılıtan • a ynzd.~ı 
t•kr&lard n bırl.ııo bır. ıru.ıkn u.,a 
&l•l ıınta llll}tlrllli:K Z 

mi'}. 
.1rakm 1st nbula tıı.)1ıı et a-ı ycal 

)4.oıısolo:t r.ıuvnffa.ı Alcı,4 nln rah
rnctil lıUyUk '.l rk ı; rl Ah net UA· 
'limln l.ardeti o ılujunu ıtöyUyerek, 
dı.ı:or ki: 

«Zavallı HA.,ıın, sağ olsaydı kanı
nın tcrJdblııl [yani ıırap olıışunu] 
bütibl nttuhlle lliln eden bu tayin 
karşısnıda ya kn.rdeşllğlnl iııklira 
kadar \&rır, 3'111ıut H:wU!ullah Sup
biden TlirklUk ,.etılkuı ist.omcğe 

k:ı?kmaz \e kendlslne cilacı Fışfışı> 

diyı nlere dalafnıa!..t.aıı çek!I'lrdL 
Sonra tclelonu açıp ~rdeş:ne ıtc>

raulı: 

- YahQ." l!Sen do gtb)llnll mlı bal· 

bu sabah 
baş adı 

Bazı 
malı 

imJlathaneler ellerindeki 
piyasaya çıkarmıyorlarmış! 

Fiyat Murakabe komiayoııunua ıyak· auı bile çok ı;örü,.or .,e derileri piıinne
tetanbul hava aeferlerl bugUnden kabılara yüzde muayyen bir kir haddi too deo piyuaya eiiriiyorlardı. 

ltll.ıaren b&ılam~tır. Bu sabah 1aat Lıit etmeııine rqmerı, ayalı.kabı fiyatların· İmalithane sahipleri ıiaıdi kendilerine 
8 de dört motörlll blr yolcu tayyare• da ~-üı b1r dü~üklük ı<irulmemitlir· 111ilracaat eden tüccarlua: 
.si, Ye~llköy hava meydanından ha· Buıu~ ayakkabı fiyatlarının arımaıuı~ c-- Honüı deriler pitmedi. Haıır ma· 
rcket ederek Ankara.ya gltmı,ur. en m~hım te-bebi, kü:sele fiyatlarıdır. ~o- hm~ yok.> cevabını Tererek aılaımak· 

ıele fıyatları, geçeıı &enelere niabetle yuz.. tadırlar. Aııcak keııdi i1tedikleri mahdut 
Bugün Ankarads.n ııa.at 15,25 de de yüzden bile faıla bir ıercffü gÖlttr• kiıııeclere mal vermektedirler. 

kalke.cak tayy~ 17,2:S de ,ehrlmlze mektedir. Bu ltibula J..öaelo im•lithane- Fiyat Murakabe komi11ona, ayakkabı· 
gelmlf bulunacaktır. leri ayakkabıcılardan ılyado lbtlklr yap• cıııııı kullaadı(t köeelenin kaça mal ol· 

Has Ekmek 
maktadırlar. dutuııu detil, k!Seele imalithaneıılnln, hu 

Haber aldıiuıııza göre, evvelce bir ~ deriyi gidi havuılarda üç aene nuıl bek· 
zarfında derileri havuzlayıp köııelc lıallne lctip k~ 1aıuıın1 teeblt etmelidir. 

Yedikaledekl köeelo inıalithanelerinin 
getirdikten eonra piyuaya ı;ıkuan bir çok ba-nızlarılMla bugün tebrln ve batli mem-
kCİKlo lmalithanderi, bugün 1939 feno- leketln ihtiyacını karfılıyaeak ıııilctarda 
dndc çıkarmaları icap edeıı kötelelerl bi· kötelc olduiu töylOlllllektedir. 

Değjrmenler bugün le bili piyasaya aümıcıclılerdlr. Bu fe" Bu ııoktayı alikadarlann ehemmiyetle 
kilde hareket etmelerinde ytgine imil, DPUı dikkatlerine arıetmeyi milli bir va· 

dunT ya 1nız buğday Amıpada ihtiyacı kartıhyacak miktarda zi{e addediyoruz. Fiyat Murakabe konıis-
Zavallı d0tıtum Peyamlt Mavaf- •• ., •• .. mal ıelmeınesi, böylelikle fiyatların dıhı yona derhal bu iınalithaneleri tdtlt et· 

fak Alfliji, Irak lı t.Wııetlnlıı kon80• ogutuyorlar fazla yükSf'lecegini ummalmdır. EvH·kı: meli ve bu suretle ihtikir ınabadile a:ık· 

Artık lçlmızde coğrafya oiJmiYeıı 
ltalmadı. Fakat coğı:a!yo.uan da eSili 
kıılmadı. 

!nuaşıru atmayı bllıniyen, JXJ(lbilt 
veya parmak basan .(ltankafa.lat bt..' 
1939 da.n bu gilne kadar, harp saje' 
sinde Avrupa, Asya ve Afrika col 
rıı.fyasının birer dfı.hlsi kesildiler, ö'/' 
le ki, ıı.rtıl< coğrafya UstauarJJll# 
bilgisi bunların yanında solda sıfl11 
kaldı. E.,kı Fıanstz cUmhurlyeU ye 
rint 1kJ. ayrı Fransa topıuıuauna tet 
ketti: 

ı - HUr Fransa. 
2 - Vi;ıl. 
Elr de UçUncllsU var. 
l~gnl altındaki Fransa. 
HUr Fransızlar, Almanyaya dfJf 

ma.n olan bir topluluktur. 'iratıP 
cUmhuriyetinl yeniden kurmak ,.. 
Vllf}ındadırlar. Muvaffak $ıp oıııı" 
yacıı.kları henUz meçhuldilr. 

1
• 

Vişl ise, Almanların mUzaheretS 
le kurulmuştur. HUr Fraruıaya dM' 
mıuıdır. Almanya bu hilkOmete._!::. 
ycnl bir Fra.ıuıa yıı.rataca.gmı vaır'

mtşUr. Edip ctmıyeccği meçhUl oJJ' 
bu vaad, Vlş.I:> l Almanyaruı bel' ,r 
zusunıı boyun eğdirmektedir. 

İşte bir Fransa ki, ne bir ııoıct' 
met merkezi, ne de eaki candaıı tt1 Josudur. Jlarl<'Jye ncza.retıne bağlı y 1 ı· km . 

1 
msl geldiği lı;iıt ek.eriei Yedikuledo lıu· lanın malları meydana çıkararak hunları 

en ıp e ek mı.ali için !mn a· ı b d . . • 1 . d .1 d . - r · l.di B k ı lu'"• b"""'iM m vcuttur olduğu devlet Irak devletlcllr. Devle- ıınan u en ımalathane erı, eiı en· ıuccar ve eeııa a tevn etme ı r. u ta · u ,,. .. , 10 b' e • 
tül'arablye defli. Bunwıl• beraber ra. bu~den itibaren yüzde yüz bu&'· lcri, üç ıene bekletmek, muayyen nıüddeıi tlirde ltö•ele ve dolay15ile ayakkabı fiyat· Gelelim Yunanistana: 
mugalata yaptıtunı eaırma. ı .... hU- day öğiltmete ba.,Iıyacaklıı.rdır. olan 6 ay " bir eene gibi mahdut bir :ıa· ları çok ueudayacaktır. Çekoalovakyayı, YugoıılayY&JJ~, ?fd 

Yeni tip ekmek fırınlarda mevcut l, H u ... ft Bel ı•·ft klunett blr arap hUk(imeU değlldlr. veç o an ..... , ç ~ ve • 
Zlı'a arab .kanından InlMUllara en az karışık un bitlnclye kadar piyasaya gibi bunu da hnrltada göstermek iJll 
tesadüf edilen devlette.rden biri do çtka.mryacaktir. ı~ansızlaftı. Evet bir Yunan ıaaıııf 

Ala.kadarlar bu unııınn yarın veya ttu F k t t d ııer ,; Osmaııls 1nıpuatorluğunun Bağdad, mevcu r. a a yer n e ye 1" 
Bat.ra. ,.o Musul \Uflyetlm lluruıııe öbUr gün biteceğini ve ekmeğin bun yor. Akropol<ln İtalyan bayrağı 

dan böyle sırt buğdaydan yapılarak kral Lo drad 
kuıulmWJ olan bu de\·letUr. lılwıul - n ... n a. _..., 

piyasaya -ı... .. ,..~n .. bildirmektedir· [J - 1 Q•-Ai dal R da. SmolP"'" balkının da yüzde dok&a.m Tllrktür. •--e...... k • • ..,...,... ga usya "tJf 
Kerkllk Türktür. Erbll '.l'llrktür. U"° ler. u-., n u at yarış arı 'Munnaruık ve Kiye! JıarPlerindetı ıJ• 
neldD Türktür. Bağda4 JlcımfOrllerl, Rusya çıkacak?. Meçhul. Ya# 
llJıA.ın1 Tllrk de\letinln eııkl halkı ile 7 yaşında manya? Bir buçuk ay<ln bir b • 
bir kutun ~kt.ıerden "• bualaı'la mllyon asker feda eden bugUnkll ~ 
ibtlJilt etmJş mahdut &r&p &Uelerln- b . k ya r 1 c:. I a r 1 n d ö r d Ü n c Ü hafta s 1 zl Almanyasına nasıl bir yana "" 
den mUrekkepttr. Basr&da a.e. Uind- lT ÇOCU '1t cuttur? 
iller, iranlıla.r, ~ahudder lleeUre ve h ı k d Meçhul. ,t 
..Ue &.ralimda arab, yuom kUUUrl1 ey:..can a apan 1 Bugünkü Almanyanm ezditi d. 
ve satvetli bir ıtultan ola• cllll U. 7a. Duvarla kamyon leUerin bUk1lineUerl Ve tefleri ~ 

d k 
~ • DUn Vellt!end14e kalabalık bir .. tertip edilen ııaenlııüıı üçüncü kilrek tet- dra ile Amerika araaında mekil' _,ıı 

,ar. arasın :ı a.ara.< '-''tı ı ·k l d.. P •• ı.ah ·ıe Be k c....-uıumWıun .eklıhıd 1Jl4öAUmllıı· yircl ~... es önünde at y~larm& " yarıt arı un a~ çe ı Y oı ırumaktıı.dır. Acaba kötü bir _.tı.ı 
de, '.J:urk ,Urlnde.lü tahtı, l'ürk .lrfa- yaralandı deyaın edilmiştir. aruındw •hilde ikı bin metrelik du:ı: bat mukadder olursa Almanyanın ,,_. 

DUnkil Y&rlflvda alınan der~ler üıeriııdo yapılmı§tır. y arıtlara Galıtua· r1 nereye g&. ederler? M-hul 1' 
nmdakl kiu'iUsU n bayattaki mevkli c- & ko F b h A ı.l.ul "" -.. .A 

:::ı ""--.ı- dd ı d-u 1111nı.ardı:r: ray, wı"' Y ı. ener a ı;e, ua u, Bul ... arlstan ise """"'diki hald• .. ';, 
doldurulıı.mıyan Ahmet ueı,ı.mı, ona Beyo5'1111dı, ... ._..,.iı oa can CAI ga· y- I /A~ct KOŞU· Bey!u.bcyi olmak Uıcre altı kJ.up i~ık o .,..... aJIP' _ 
bir zamanlar dfaca Fı!lfı§:t demek rajda tamir edilmig olaıı 4031 numaralı B R " • Aaittır. tağmda.n la.ymış bir nehri ·· _Jlf 

Müstakbel sadrazam devam ni hıristiyo.n ahalinin yapması hafWii4Ade bul~ "oıa.ıan. ııı- kaın1oaıı, Manol •laııoliki adıııdakı toför Arap atlıınna mahaııa o~ıı !MI Utada BliJilk bir inUzam içinde geçen ınüaa· yor. Hayalinden geçirmediği d~.ıll 
lltti · ve iatemeal de fa.ydalıdır. ' ~ığı Ue ııaıuıamak, lllı.t>lr mü- dün teafibo ldn &ara.icJan •~llu:. ~ *-~IJWm& bi p..1 bir ~ bakalar çok beycc.ınlı olmu~ bilhaS!'a kll· de gcntşllyen Bulgartstan hep bl'l'r 

_: BugUnkU fena şartlan de- Melas harita üzerinde bazı ha aJtedemJ . "" bt 1 t Fakat kamyonun ınıncvrı 1ıptıgı hır ••· yaparak Budaiı gcçınittir. _ reJt ~porun<la hafta gelen Galataııaray, Bey taşkm blr nehir hallnde mi kal~~ 
('i§tirebileceğimizi bize ümit et· ioaretler yaptı: sama nın 1ecee• r f ne • rada arkuıoa 1 rqıııdald Arif oihı Ce- Burınııı da p]be olulu bv haymııa ıvn koı ve Gune, klüpleri eporcularının çeki§- Dıı.hıı. çok genişlemek isUyecel' ...ı 
Wren kuvvet nedir? Naaıl olu· - GüT.C}... Evveli. Kesriye ilktir. ınil Yılmaz uılmıt olduAwıdaıı •e toför d~ ıuııe düıclınekto oldııiu'!° Pter· aelerl aevkle takip edilmlttir. genlşllyebllecek mi? Yoksa, .. ':' 
~or da kuracağımız yeni impa- köylerinde boy gösteririz. Fa· Alımet ff17lm, Türk dilinin §&lrt·ı de bunu ıonnediğinden, kamyon arka ar- ınittir. K11mct ~nyaııa BSO, plueyo .ı~. Su sporları ajanlı&ınuı ikinci delıı. ola· et;"", 
tatorluğun, ınkacagı· mız impa· kat askeri makamlann bu i§ten dlr. kaya giderken bir duvara teudllf etıni1 Bll!.ranın pliM:6ı <l~ ~ k~t verıaıttır. rak Bo&aıfçinde tertip ettiii bu yarııların haline mi dönecek? Bu da m ' 

,T• • Ahmet Jll\altn, Türk •"•el ean'at ve bu e.ıtllda r""ıığıın ( .. rvadı u~rine fO· Kı!ıru:t · Ba•ra ıkili bahai e>ynıyanlar "''• ı-tı'kr.1t _ıoı._ t•p' -·dıjı du· n bı"r k~ BUtün bu suallerin cevapl&r~lJ11 ratorluktan daha kuvvetli ve haberi var tabjı... ....., .~ ,...... _, ~ -~ ~ ...- ...... ııa ~ . k• tarih.inin bu...-i.lk hatıralarından blrl·ı för kamyona durılunmuotur. Bu Mıretle, da 1.ı.70, almışlardır. ,. ..ı-L- belli -•-... , .. ı.;rek Paub•ı. .. 0 ve man verecek. Ve zaman bu ç.t1' 
vatnndaşlara daha faydalı ola.· - Elbette. Müfettiehk er a· " J•'/"c/ Koşu ...... 'llUll~ "' ,,_. ~.., 

dl·r. çok feci bir kazanın önüne geçilmi,ıir. n " · · ı. Be k --'-·ı· d b" ı · · rı vcrlnclye kadar Avrupa co bllece;;ne aklımız esiyor? Şüp- nı harbiyesi meseleyi biliyor. k l . . ıarea. Y oz llUS•l ın e ın erce ııeyırcı 
t>• 1• • Ahn1 t Hltlm 'l'tttk pzetecllltl- Di~indt'n hafif bir yara ıılım Cemil tedavi Yarım aıı n#'ıılere mahfus olan bu yarııları .meraklı tak.ip etmiıleıdir. eı meı;hul Gtalacak. ~ 

hes:z, bize bu ümidi veren kud- Sonra. Manastırdaki a1ıı.erı mer- ~. ' . edilmif, toför yakalanmıftır. ko:urla N~mın umulmıy.ac.ak. hlr kotu Bundan evvel yapılan yarı~wa jatirak Her milletin sulh içinde ~~ 
ret, dünyayı elleri arasında tu- kezbniıe de malfımat verilmiş- nln orlJınaı ııımruıı " 6 mUnev,er k lı ı c k ld · • ... 1 1 yapar• - ırın~ Te esur 1 ıncı 0 0 • etQıiyea geçen ııenea.in lstanbul kürrk ıam· medeni lnklafmı dileyen Tür ~ 
tan büyUk fikir tesanUdüdUr. tir. Esasen mütetti~lik erkanı Tilı"k aoııyetetilııın ebedi hem,erlsl- Bu yarı~ta yıılnıı Cerııile, yarıı tahaaı• piyonu Güne,Ulerlo bu aefcrki müsabaka· t,ıe eski coğrafyıı.nn blrlclk ~ 
l.ani masonluk. Masonluğun l harbiyesi sizinle zaman zaman dlr. A ıs:ı d& ko:madııından onun llıerine oynayan- lara l"1rakl yarı•ların heyecanını arttır· 
menfa.ati bizim için her nıenfa.- temas temin edecektir. Çetenin Abınet JiAşim b~lıudlr u ba onu, [ Dahili he ber/er ı Jarın _pı~alım tertip heyeti tarafından la· mıı b~lunuyordu: Nitekim müsaLakala.rın müsbet bilgisi bundan ibaret. 
atin üstündedir. A:.I. evvel de 1 bilttin ihtiyaçlarını temas ede- eıı temiz dutUnc leıin "'e en asil . de edıldı. . Wrinciliilni Galatasaray, ikinciliğini Gü- * ~ 
ı:oylemi§tim ya ... İmparatorluğu ceğiniz memura bildirebilirsi- 1an'atlımn ~atam olan v tanımız-' alhll ~~!~anın ganyanı 6• pla.e.I lJd lira netli )Uirckçller kazanarak blriblrine en F.aklden coğrafyacılar ~ ~ 
bugünkü mUcerred vaziyetinden niz. daıı h blr le\>eplo Hı h~ bir lıMıl * Şehrlmlzde bulnan D yı Ve- verıııı~Üt r. 0 • eiddetli rı.kJp olduklarını isbat ı..-tmi~ler· yerler keşfetmeğe çalışırlar . ~ 
kurtaracağız. Bizde isti::>mar e- _ Ala. uknbcU de tı o-- klli Falk öztrak vı v.raat Vek111 ÜÇ NC KOŞU: cHr. coğrafya bilginlerinin biricik '(fi 
d ıecek zengin hazineler var. Haritasını bükUp cebine sok- :m ;. ;. ~: b;ı., ::ı:~ ::;lml Muhlis Erkmen ve diğer mebuaıar iki yaııııda •f kan lnıftiı taylarına Mü1aıı.l:alu ncticl!lllndo günün birin· cclcri şu suale cevap ar8Jlla.kt&J1 
0crkun bir sermaye akınını bu tu; ayağa kalkarak Talat Beyin 'l:urk &a)mıüt l!:in kanuıı tıı.bllle li.l· dUn akfamkl ekspretle .A.nkaraya ınabsue bu lo§uda Çobnnkııı rahat bir te· ciligini 28 pu~anla Galatasaray, ikinciliği· rctUr: ~ 
toııro.klara çekmek, en kısa za- omuzuna vurdu: zum ı;örenlerdcn cJeKı~ Onan eser- dönmUşlerdlr. 1 kilde birinciliği alınıştır. Demet ikinci, ni 11 pııv~ıla Güne:. üçüncülüğünü 8 PU· Acaba bu dünyada de~~ 

d b ... aını Mısır kadar B d kiktı.dan itibaren be hri Buk~ Ut{incü ohnu~ıur. vaııla Bey oz. diirdünciilüğunü 7 puvanla kalııcnk? ~ 
ınan ıı. ur,.., - U a ~- lerl, kalbinin n ıteküııınııı 'lürkliiJU· * Bir mliddettenbert fjC mlzde Çobaıılmınııı pııyl!Dı 175, pli!etl 100, Feaorbahço kürekçileri ka.wıını~lardır. Co""'ıı.fyanm gördllğU bu ~ 
unginle&"lirmek, refaha kavuş. raberiz. Pavlos'un UstUne aldıgı nü asulara 17.ah edecek kudrettedir. bulunan İzmir belediye reisi Dolttor Demetin plasesi de 150 ı.uruo vcrnıi§tir. Bayaıılır arasındaki müsabakalarda da o· aıcıYı 
turmak emelimizdir. Tabii ser- işi iyi başaracağını görecekıi· B~kA tahlil rnp~runa 1hllY"9 var Behçet Uz dUn 1zmlre gitmiştir. vöRDÜı"iCÜ KOŞU: ıs puvanla Gi!utaaray birinci, 7 puvanla mukabll arkeoloji kazanın ~ 
vutim.izlo A'\TUpa sermaye ve niz. Aurevair. mıT * tııta.nbul mebuslıı.rı cumhuriyet Feat!l'bahçe ikinci, 3 pnvanla Giineı Ü· Bu ho.rbln sonunda arkeoloklat ~ 
Zekr·sı arasındaki collabora- - Aurevoır· ..• Aralarına faı.la olanık Dudinln girdili - - ı 1 v ı k ·ı. Hitit mft"cnlyotinln, eski Mısır!•~ 

"' . · · -t. çunı·u o mu~ ardır. ı arış arın te ·nı .. ne- ..,... 
tion'u (1) bize beynelmilel ma- Az sonra Pavlos Mel!s San- Eı:'SARI BVLEND Halk Partisi lsta.nbul v11Ayct mer- ve J{~ısıcu,::ur. kd·oıueuııun •rııi uıuaıı~ tlecltrlni bildiriroruz: nanın, Bizansm, A.sQ.rllerln ıtti! "ttf 
sonluk temin 'edecek... ya.s ipek fabrikne.ına yakın mti· kezinde bir topla.ntı yapacaklardır. revaıı~ı ın ıyetın e olan bu yarıı talııQln aramak için toprağa kazma -rıJ .rlf 

d 
eııi{;inıiı gibi t.ok heyecanlı ıeçtl. MÜPTEDİLER f'~• 

kellef bir binanın kapısın an karmı§tı. Yalnız Paniça., San- Dünkü yuıauıda da itaret ettlğlınlı si· Bir çifte: ı - Potro <C.S.) 9,42, 2 - yacaklar. Kl:lylcrl, kasa.balan, ,_, 
- M~demki her §eyi bu kuv. çıktyorou. Islık çala çala, mev- danst~l ve «Arnavudof> g101 mue ; ] bl Karanfilin mlicadı:le kabiliyeti ken· Kemd (!Je!kot.). !eri. fabrikaları, sıhhat ve maarı1ıf1 

vetten bekliyoruz. Bu kuvveti? zun ve kendinden emin adım· takıl M:ıkecıonya tnraftarlan ~~ ~t'11o disine yarıcı kazandırdı. Karuıfll. ba Y•· 1ki ~fte: ı - Ya)ıyıı, Mehmet. Hümü esseseıerı ve her şeyi ue birden. ı 
verece ·i direktiflere uyarak sı- larla «Kristab i geçti, Mesajerl stıkfuıeti muha azn. ediyorlardı. U l!:t' rııı 2,BQ da yaptı. Bu derece Bek!rıa (Galatasaray) 2,9.9, Ia:ı:har, Huaıı, Saba· da göçen, Avrupa medeniyeUtı111 

zi de memnun etmiye çalışaca- yazıhanesinden a.ı ötede bir so- t;'4ı..ıırı:l o kanar §iddctli oldu ki 2~9 luk kotuıundaıı ııonra ea iyi derece- haddin (Beykoz). marelcrlnl arıyacaklar. ,J 
ğız. ka~a saptı. co t kısa bir zamanda Kesrlye, ("'' • -· H • .,, dit· Dört ttk: l - Zekli, Barbaros, Kemal, Gllı.ln 6oı;Jf·:,ş 

Mel" cevap vermedi. Karasu, Sav~·as fabriltn.sının yakının· f{c~ne. Pirespe ve Ohri lcöyle· [11t;ar.ta rcgram J fakat ilk defa JUcmlekeumizıde yetifen Yorııo. Seuıi CFe:ıerbabçe>, 8,48, 2 - : ~~ 
r.oraki bir heyecanla alkışlıya- daki bınanın kapısı, sabaha kar· rindeki ahalı pek acıklı bir hal " bu tuıyvanın bu dcrCCC)i yapınuı bakl. Satı, Tevfik, Petro, Hasa.ı:ı, Enver (G.S.) Jki ~flc: ı - Nc\io, Nazlı, Sür#~ 
rak haykırdı: şı bir kere daha ~çılmı~ bu se- karı;asmda. kaldı. • 12":;. .A·au HL Ajan• Ha. katı:n fllyanı takdirdir. KIDEMLİLER S.) 5,45. 2 - Melek, Mii:ı:ehlıer, 

- Bravo! Bravo Talat! .• Bra. fer de Kare.su ılew Talut Bey C..:.nayetler, yağmalar bırbirl- "" J" . 19 .. ı: Müzik ıtonıuıs ik.ineı, Dand.I ~ııeü olda. Bir çifte: ı - Peıro (G.S.) 9. 2 - Co- (Fcnerbabçc). t:ıtİtl 
ı;o! yarı aydınlık sokaga çıkmışlar ni kovaiıyordu. ~engin köy 8.• :::~ ~~~\,: prog. 20:;5 füd>o Gu. Ve Karanfilin gan7anı 200 Ural TordL Lili (Cünq). Dört tek: l - Nazlı. Günet. ~I, 

D ~-:ı ki t ·· ·· · kl mıı::lardr ğal ..ıı ğ k ld k k • BE~ISCl KO$ll: İki r.ifte: 1 - RC§ll, Ali, Reha (G.S.) Zahide, Suzan (G.S.) 5,16. 2 .-<t:Jld' 
uvuı.1ua saa uçu geçıyor· ve uza. aş ";/ • d hi k armı ua a n. ırma çocu 
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hrl i in e n o ,.,., • • ..... .ı• u AraP at ınııı İ>a büyük ,.ntnt 1 - 9 .,, 2 - Ferit, Abdurrahman, İmııt!J (CQ. Ceylan, Aaive, Sabahat, Çideın 1.(- ..iP 
du; faltat hiç bir;sinde ltalkıp Uyuyan §e n . 9 ' ıı - oyuncağı ""'ibl bir şey olmuştu. 18,03 Müıik 21,00 Z.ırııııt tııkviııı güıd bir k.otıı yapaıı Mibrüleaa birittei a;). Kıdemli yarı,Iarınd:ı birlnei .. ve '"'~~ 
z-itmck tcmayUlil gözükmüyor- nuı;;ulamaz f::eylerın apaçık ko· .Bu vae.iuet yalnız Abdtilho.- ıs uo Serbest ıo 21,10 .Mil:ı:lk Bozk rt ·k· • 1 •· •· •· eldi "1l';;., ~ - ~ t! k esra. v ~ olılıı. u 1 ıncı, Sev ın uçuncu g • Dört tek: l - Rept, Te.fik, Kesim, ~ kaunıın Galala511ray 'e GuııO't ti'~ 
.iu. Melas bir sigara yaktıktan nuııulablldlğt ve hat pe 1• mıt hu uınctinin a.loyhine bir dakika 21.25 .KonllfDIA 2.ıoo :ıııetrelik ıneufenla zamanı 2,49 dor. Tarpt. Sili (C.5.) 7:,7• 2 _Ferit, Ko- ı:ileri 17 ııl\Jatoıta )apılacak ~!arın ıcP"'-
soura.: reng:z alı§ vcrl3lere ee.hne o - hareket addedilebilmiş ols:ı.ydı lSıW Müzik 21,45 Muzik Oçüııcü. diirdüııcü, befiac:i yarıtlar Ari· 11111. Celili, Zeki, Emin (Günq). pası kürek muaabııkıısında 1atanbu1U rll ~,, 

-- Şıındi ... - dedi • Asıl işimi- duğu anlaşılan bu bina, Mnke· m~ele yoktu. Fakat bu köyler 19,00 Kıınııama 22,30 Sanı ıyııtı, 11ndaki iitlü bahiste 14,50 verdi. BAYANI.il edeceklerdir. Dünkü yıırışlarJun •"~d t4 
ı:e ;;elelim. donya Rizarta mason locasının İttihat ve 'rcrakki cemiyetinin 19,15 Müzik Ajnnıı Ha. I\U~k vanl}Jan Bir çifte: ı _ Nazlı <G.S.> 6/ı. 2 - ıanıınlanı Ajanlık tnrafını!an ~ 

Cebinden çıkardığı bir harita- kendi malı idi. propagandactlan için humrnali 19.SO Saat ay:ırı, 22,45 Müıik tsıanbul Su ıporları ajanlığı tanıfındu Nimet <Cüaq). 3. 3 - Jale <F. B.) bayrak müUfaılıırı verilmi§tir. 
yı dizleri Ustune ynydı, devam Karasu bu locanın düşünen bir faaliyet göstermişler ve he· cl"<d 
etti: kafası ve' Oamanlı İttihat cemi· men her gün b!r kaç kişiyi faal ı " 

- Ben j'o.nn Mesajeri ile Pi- yetinden e.ynlıp Doktor Nazı· aza olarak tahlif etmi~. Bulgar ou;une kadar tıktın ıasnnıan.. ! ~ ::·. ~~=e:ır ~~::Cı ot-' 
reye gıdeceğim. Bir hafta sonra mm Avrupadaki te!kili.ta sok- ve Arnavut çetel~rinln umumi lluıaaaı;ı A N A t 
Golosta beltliyen arkadll§ımla tuğu gençlerin şefi olan Talat saldırıslar.ı karşısında cemiyet cPerdenln nı:ılmasına pekaz kal- 1 ıro~crl. yeğenine: ıe4 
bulu~acağım. Demek oluyor kl Bey 1 e en belli baolı azaların· bu iı.zayı muhaf rn~ etmeğe mec dığı halde, varyete tıyntrosunun a&· 1 - canım! Bordönav'un 
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nihayet on gün içinde faaliyete dandı. burdu. Aksi takdırde ba halk, ıonu boftu. Localarda tektllk blr lld -~. -:;:--============!. 1 gibi aöylei dedi. Bu esnada ~ttl ~ 
geçmiş olacağız. Şimdi beni ya- cemiyetin kuvvet ve nüfuzu kişile, yuJtarıdo., galeride, ıı.vama ?tl ü e ı ı l f l: 21 ı Türkçeye çeviren: ·yordu. Halk içeriye hUcurn ıı~'' 
pacağım i ler hakkında tenvir B 1 R TAY 1 N ... hakkında. pek haklı olarak tıUp- mahaus • .luyafctıerile, rengtu"cnk oa11· EMiL ZOLA HAMiD REFiK yerlerin! aldJ. Muztka şun bi;1tp1-' t'ıı 
etmenizi ist!yonım. heye dü3ecekti. Ya Arnavut ıar ıuralo.ndı.;ı gôrUIUyordu... Bırı çalıyor, sııhne, gökyüzünde ' ı.ııııJ Q 

- Ho.y hay... Anarşi, her gün biraz daha Çcrçis'le ve Verhovistlerlc uyu- taşralı bir yüksek ıncktep mezunu, kadınlar, erkeklerin bu teceaatıslln·ı nereye -01acatuu bilmez... meclisl>nl gösteriyordu. ,~ıd~e~,ı' ~ 
- Evvela .•• Çete hangi taraf· fazla.lafıyordu. Selünik merkez earak onları, bu faaliyetten va.z c!lğe.rl Parlııll b1r tiyatro münekkidi, den duydukları luakanç.lık dolayıaile - Sesinin gü.aelUğindtn bahle<ii - kocalardan mUrekkep cpez=~,,tı; ·~. 

larda. dolaşırsa sizce beklenilen kumandanına. sıkılan kurşun, geçirmek veyahut ta mukabil birbirinin yeğeni lkl genç; Foşert aralarmda dedikodu yapıyorlardı. yorlar? korosuıı> Utı.hlıı.r illbma, 1y..f 
netice elde e.dilmiı:ı olur? Bunu sanki umumi b:r hercU merce bir silahlı hareketle bu ~.etelc· ve Lııtaıoıs, salonun henUz boş odu· • Tıı.şralı delikanlı Latalols, watı-' _ Bir tırınga! nı bıı.ttan çıl•ıı.rnn NSJlfl.dıı.n ş ,of 
an amak 16.zım •• : iearet imie gibi bir kargaşalık rln gözlerini yıldmnak lıizımdı. i?Unu gOrUncı clıJarı çıkm&k lUzu. ıan bukadar parlak, barek•Ui bir ka· ırotert Wtayt, La!alols hayret lçln ediyordu ... uzun 1numrıardıı:1rnıı60 

Talfı.t Bey hiç dUşünmeden ba§lamıstı. Bulanık suda balık Hüseyin Hilmi Paf1anm saraya munu duydular ve deh izde tlyntro- labalığı ilk defa ıörUyordu; bundan deydi, maamatlh, bahsi, dönüp do· rıı., nlhayct Nana. sahnede '" tıı fi• t 
cevap verdi: . avlamak için fırsat kollayan gönderd=Aı rapora mUsbet bir nun müdUrU Bordönov ıe ıuır,rla,- biraz fa.fD'11Uf vı heyecana dUfmU- 18.ftırarak, ~krar Nana'ya gcUrdl. fakat, hıı.yrot! Derin bir ııuıtu 

0 
•"° '4' 

- Kesriyc cıvann~a zaman Bulgar sarayı, emri altındaki cevap gelmesini bekliyecek ?.a.- tılar. 0 gece, ilk defa olaro.k, Parı- şc benziyordu ... Fakat aaıı bUyUk en Ve Bordönav•a hitaben: <Tiyatro- yııl salonu kııplamı9tı; Na.na 11 tıııed' ~ 
zaman Kayalar ve Filorina ta- çetecileri derhal harekete geçir. man yoktu. Eğer umumi mü- ıln bir haf'a"ır merakla be tled•ıı-i dlr.esı, onwı da herke1 ...ıbı, Nana 1· nus ... > dlye ııöze bsuıladı. Bordönav, de ı;~ w,..d 
-flaıına. da sarkmanız muva. mi.,..;. Bilhassa Kirlate, HıristQ fettiı:ı Tilrk köulerinl sillblan- l.'"4 -o Y •· -y kı söyleme 1n1 b1Jlyor, ne JJ~·~ ~.... C 9w "' J ,,.Tana~ 11ft•ın"dc görUleccltti. K1bar dl. Yc.,ll'cninln Uya.t.ro dlrekt6rUcı doet untile ll();:UnU keserek: b blll ordu ~ııJ Qı 
ftk o ltr. Malüm ~··· ercis bil- Tanef, Dangıl gibi komita başı. dınnak salahiyetini haiz olsa.v· ... , ' ... ... durmo.sn cccro Y ... tsl"' ~· 
h .. C! Kesr ye köylerini dolaş. lan, yine tozutuvermi~lerdi. dı, iş kohyla mıs olacaktı. MU- "° selıb bir halk yavllf yavaş akın IUjundan iöutade ederek, mUdUrU - Kerh-.nem deyl.ıılz! dedi. perde büyült blr muva!tal•iY~)"tt°' 
m ' an zevk almaktadır. Bu Arnavut Çerçls d bunlara fettişlik, kuracağı çetelere ce· etmeğe baı;lnmıştı. Bu kalabıı.lılt a· hep ayni mevzua. ıetırmek laUyordu. Lafalols fatkına dönmüştü. Fakat, içinde lrnp:ı.ndı. Deh izde ve ol\I~ 
vaz!yct lmrşısmda blr Yunan muvazi olarak faaliyetini artttr- miyetin isted!ğ' istikameti ver- ra.aında her renkten. her cwtcn, hEır Sordu: kendini toplıyaralc, tekrar ctiyatro- nun medhıı.llnde decUkodulıır deeefi~ 
·e,, inin belirmesl Toska çete- mıştı. El altından alınan h'lber- mektcn kolay ne vardı? meşrepten insan vardı: SD.nki Pı:ı.rt.sln - Çok gU.zel oynadığını aöylUyor· nuı> diye aö&ün•, kaldıtı yerden de· herkes mu nın tı.tı.s e 11• ~ 
Snin milli ve mUcerrcp mahiye- !erden To ka çetec;leıi ile Bul- - Devamı var_ kalbi orada ı;a.rp yordu? li:.kck bl\f",lar? nm etmek latedi. Bordönav yine de· ııöyIUyoıdu ... ı c:.ı,at iklncı peı,.,,, 
thi s!ltp atabilir. Sonra, bizim gar Verhov·!tlf!ti eramnda bir ıarı. 1r1 harflerle cN&Jı&> adı yazı. Dl.rektör cıevap •erdi: minkl aaablyet ve flddeUe, b1r kere tün k naııUerı altüst ettl: N~ dl) 
yapt.Jğımız propagandanın ayni. anla§ma ya.pılacafmı ortaya ÇI• (1) lfbia'Htt- il alifl• llaüııde 1&plaıup k&lqor; - O mu T Bir ,.atı mmı lllDlDU claba •• lll90lıU Jseeerek: (Devamı Sa. 3, SU· 
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~Ü NLERIN ARDINDAN 1 

Baya ğ d ı k ç ö 1 ü ... 
Mitat PERiN 

d .. Bugün eskiye göre daha çok münevver insana sahi~ ol
~illtnuz halde ve l;>abıali şimdiyedek bu kadar çok ~~ıya~

fıe v.e sanatkar görmemiş olmasına rağmen, sanatta buyuk bir 
rııenıeye şahıt olamıyoruz. .. . 

Bu duralamanın hatta hakikati soytemek Ulzım gelırM, 
ttritenıenin A.mili ol~ sebepleri araştırdığımız ı.aman, kartı· 
"'~:l~ insanları bayağılığa sevkeden ma.dd~ çıkar ve bunu bu
tll~Un hayat şartları ile, sanatkardakı güzel eser yaratmak 
hrıne, para kazanmak hırsı takip eder. 

Maddeye tapan bir medeniyetin manevi şaheserler ya
~~btıasına imkan yoktur. işte bu yüzd~ yirmiMi ~ır sana~
" rının eserinde bayağılıktan başka bır şeye tesaduf edemı
ıOtuz. 

y Asırlardanberi maddeye tapan insanlarla, manevi oeph ... 
• • mensup sanatkarlar arasında devam eden mi.lıcadele niha

ıet maddecilerin kahir bir zaferi ile sona ermiş-tir. Bu zaferin 
le s!ri iledir ki bayağı eserler rağbet görmekte, Kütüphane-

rııı raflarını doldurmaktadır. 
'tı!Jc i.arihin ilk devirlerindenberi devam edegeJmekte olan bu 
'ıı. adelede, yalnız ~lr defa,. o da R?n.esans devr!nd~. hakiki 
~ llatın yani m!nevı cephenın zaferını kaydedebılmııız. Fa
rı ıı.t o zaman kazanılmış olan bu zaferin tuaları bugünkü sa
tıı~ta kadar erişiyor, h!I! mft.nevi cephede dövüffll&ie ahdet-

ış olanlar bu ziyadan i$tifade edebiliyorlar. 
atı Maddecilerin kazandığı zafer ne kadar parlak olursa ol

ıı, bugüne kadar manevi cephenin ortaya koyduiu şahe
~rleri karartamaz ve o yolda yürümek istiyenleri, yollarrn

il.tı döndUremez. 
BuRUnkli sanat iki veçhe arzetmektedir: 

el\_ Birisi sftna.tta inkıl~p yapmak istiyen e;ençlerin Eciç Bü
-""Y eserleri. Oi~eri ise bayağılık nümuneleri. 
dt Bugün hakikt sanata susamı<; olanlar bu bayağılık cXSIUn
b· bir vaha aramaktadırlar. Bütün temenniırnlı bu vlıhayr 
ır arı evvel bulmaktır. 

Bulabilecek miyiz1 
Mitat PERiN 

[ Adliye röportaj~arı . 1 

Erkekl:r, horozlar gibi 
birtirlerine baktılar! 

Yakın tarihten bir sahife: 15 ..__ __ ........_ Tarihten Bir Güzel Kadın 

"Kremlin,, de aecirdiğim ıeceler H A e e A e E ... 
Bir Kazanlı kızın sözleri ••• 
Grandü:~'ün yerini kızıl kumandan ve büyük 
burjuvanın yerini Sovyet azası do!dur~uştu 

İhtilô.~·ci:er, ihti:ô.tden evvelki ferdi 
feragati unutmuşa benziyorlardı 

Y ezic!in adamları, halkın üstüne 
avuç avuç alhn serptiler 

maltltlbe ııatı aeıue sevglUslDla 
11:;yilbll ve kalbim doldaraycırda 

Ve bu eevgi gün Yazan den .Uphe etmedt. 
geçtikçe bltmlyor,I -=-ı Halife olduğu gün 
artJyordu. ~ım. Ensari Bülent denberi ilk defa 
da halk, ŞaJnın olarak Habblbe ~ 
o ebedi bir dedi- .. 8 • den ve SelAmedeD 
kodu olan agzınr ayn bir inaaıl ar-

Astorya oteli, dUnfanm en Va yor, fabrikalarda olduğu gibi h k t U ğe bA•lamıt- zuıunu yerine getl eli Bir cuma. G'i\. 
meşhur ve büyük lUka otellerin· ~' l zan : 1 ordularda, donanmalarda gizli &~ne arc e e ge rme .... r . .~ 
den biridir. Tek odaları azdır. N·ızamettı•n Nazif teşkila. lla.r kurmag-a sav~ıyor- tı. Hani Şam, bunda hak5Iz da de- nu, aaraydan debdebeli bir ala.yl& çık 

d B d ğlldi. Yezid, Ha.life oldu olalı bir de· tı. Şanım bUyUk camUerlAdea il.irine 
Her kat bir kaç apartımana ay- -u. m~enaleyh Ka~lı ol u- ta bile camle gidip cuma namnzmda yollandı. 
nlmıştır ve her katta üç bei aencllka Protintern'e (1) dahil- gunu 8?Yley~n bu guzel k!1'dm imo.mlık etmiş dcğlldi. 0 namazın * 
bUyUk salonu vardır. dir. d~ bem~. ai:!Zlmı aramak ıste- ııuıl kılındığını da Jıer halde unut- Yollarda. dehfeUi bir kalabalık bi-

. ç><Iarna .girdifim zaman kim - Bir takım deği§.ikPkler ol- mış olabılırdı. . .~. . . mm• olmalıydı. ı.rnezzinler Şam mı- rlkm1,u. Şam, Adeta, Hallfer;l.n.in ca· 
bılir hangı salonda çalan bir or- duğundan bahsediyordunuz. Ba. Yaln.ız kalmak ıstedıgımı ıh- ~ 
keatra.nın sesi geliyordu. Kar na bir misal söyliyebilir misi- sas edınce ~adan çıktı. Fakat narelertndo ez.an \'erlrlerken, Yezldin mie gldl.flnı bir bayram halinde teai-
gibi be~ kolalı kollukl&n ve niz? Uç dört d~kıka sonra tek~r ya- bu sesleri dlnlemeğe tahammlll ede- de hıwrianmış '1biydi. 
yakası ile, vUcudüne tıpatıp ya- Yüzünde zehirli bir tebessüm nıma ~~ldı. I~a~yı :ı:ırmag~ lU- medlfl de görWüyordu. Her taraftan: 
pışmış si)"ah elbisesi ile, bu ince dola§tı: zum gonnem~stı. Kul rengı k!- Eı:an aealeri işltillnce, Halite he· - Allah kılıcını keekin et.sin! 
belli ve levend endamlı kadın _ Misal mi ist!yorsunuz '! İş- ğıda ~az:~ı bı; kokulu sabunu men parmaklarlyle kula.klannı bkı· - ls!Amın ordusu her Y•de mı.ı· 
bir oda hizmetri:dnden çok bir te ben. Evvelce bu otele mislfir komodin uzenne koyarak sor- yor ve akabinde: zaffer olsun!" 

U bbl ;ı Ji ""ab ç buk 1' <'• - Allah ömrUnll u:ıı:un et.tin!. ~ re. yeye belki de sade gi- olarak geliyordum. Şimdi bu- du: - Aman a ... ...,, e. a 0 • ._-

yın~ış bir pren~ benziyordu. rada oda hizmetçiliği yapıyo- _ Bayonuzu hazırlıyayım buk ol, şunları bastıracak bir ljlaııkı Sealerl ytlkaellyordu. Halk ile ilk 
E!!mdekt kttc;Ok valizi yata- rum. mı? . söyle!. temnsmda gördllğü bu lil&el kabw 

ğm ftstUne koyarken paltomu _ Ahaaa! Siz demek bir es Rcddedemed;m. Yalnız: Diyordu. Selame hemen çalgısına. Yezıdln hoşuna. gıtmlştL Hemen ao-
c:ıkarmama yardım etmek iste- ki rejim te.raftarsınız? - Çabuk olunuz ... - dedim - başlıyor ve IIabbAbe o ilA.hl sesiyle ka.ldara altun ııerpllmesinl emretmif-
diğini hissettiren bir harekette _ Hayır. Ondan nefret ede- ve ll!ve ettim: sevgillsinln kulaklarını, beynini, kal ti. 'I. Jil o zaman dua se!leri dahl 
bulundu ve aordu: rim. Çarlık bizi Rusun esiri ha- - Çoktanberl mi bu otelde bini dolduruyordu. &"Ur çokmağa b&ş1am1f ve altun •er-

- Kaloriferi daha •ymı tine sokmak isterdi. çalışıyorsunru:? . o zaman Yuicl, rahat blr nefes a· plldlğl duyulunca kalabalık bir kat 
mı! - Siz, Rus değil misiniz? - Bir buçuk yıldanberı. lıyor, ve snnkl bir mUs!Uman değil· daha aı·tmıştı. Yeıld ile maiyetinin 

Son derece -"'-k bir eeei H - Her zaman bu kadar kala- mi• gibi, ısıtm ımnJU'atorluğunun aUan bu in.san yığınlarının a:raaın~ ~ - ayır... ., ·-
vardı. LleiYert bebekli, bol kir- - Ya nesiniz? balık olmaz tabil. . Halifesi bir bafka.ııı lmlf te o kıpkı- sanki yUzüyor gıblydi. Alt.unlar ~-
pikH 16ırlerinin easibeııdnden - Kazanlı ... Bunun için ihti- - Bu kadar değilse bıle mUg- zıl bir kAtırmı~ gibi: pildikçe gırUaklarından daha gür au 
çok, ~r san saçlannm taranı- lali yadırgamamıştık. Çarlığın terlsi ~ne çoktur: ., - Oh! Oh! Hele şllkür .. Benl bu ıcr çıkıyordu. Halife camlin önUne 
imdaki mebıret w ~- devrilmesi en büyük arzumuz- - Kımler geliyor buraya · aa.netll hayk~şlardan kurta.rdıın. vardıt;-ı zaman belki bütlln Şwn a-
nm püriluös ahengi dikkatimi du. Çarlık devrilince, biz de in- Seyyahlar mı? Diye mırıldanıyordu. sonra ahenk yaklannut ve aokag-a dökülmüş bı.ı• 
çekti; sant haklarımıza kavuşacaktık. - Seyya~. nerede?. . devam etUkçe kızııınYor, n9''eeinden, Junuyordu. lşte böyle bir Şamın or· 

- Tefekkür ederim yoldaf... - Peki bu arzunuza ulaşa- - Eh ... Kim yatabilır bura- keyfinden ve zevkinden ne yapacağı· tasında hlç umulmadık bir Mdlse ol. 
• dedim • Oda aten çok sıcak. madınız mı? da? nı ,aşırıyor, ellerini birlb!rine vura- du. Halife Yeztd atından inip te camt 

ı, v - Ne kadar mcak olursa ol- - Şimdiki halde kaybettiği- - Kı~lordu ~u~ınd&D;l&n, rak: avlusuna dalınca bk' kenarda o6Jnel· 
'\im g~miş o naneyi 7 Ben mi günahsız- BUD pencerenizi &ÇIJl&IQ&Dlal si- miz servetlerimizden ba§ka. bir Sovyct azaları, sıyası komıser- - HabbAbe, Habbabe, lnsat et! mlş, 1!1Dn8Jkı örtülll bir kadının yUk· 

ze tavsiye ederim. klmnrz olmadı. ler ··• • diye bağırıyordu • lnsat et ~Uzelim. sek sesle bir beyit söylediği 1'itıldi. mzşım 7 Sen onu ha1..•t - Neden? Pek serbest konuşuyordu. E- - Kendilerinden memnun uç.aeatnnı. Ucacağtm!. Uçuyurum Bu see '°k t.Uıydı ve bUlUn gii-
ct v . k d 7 - Petrograd'm feııa sllrpiz- ğn bu sözlerinde samimt idlse musunuz? Habalbe' rWtWeri bastırarak a.yııl beyU bir rn.işsin, 1 a senzn ÇOCUğUn OCQn an mı ı• leri olur. Burada buhındakça bu konu§manm devamından, o- - Bahtif veren olmuyor. Bir dı;umd& sQ7.el km. sevgilim- daha t.ekrar edince Yezid olaujU yer 

Mitat PERiN bilini• ld attlrne de lrapmmda- nun için de benim lçln de keyif Biz eskiden çok bahoil verirdik. nln geQe böyle cUçacağmı! Uçaca.- de mıhlandı, kaldı. 
drr. bozacak neticeler çıkması lhti- Ve ben soyunurken o banyo- tıml> dedıtini duyunca gUlQmae~ ___________ _. 

ı~tı:lı ceza mahkemelerinden biri- neme kul k6le ol, eline a.ynayı al ela Gttıilmsedim. mali wvardı. Malum a ... ~varın yu aÇtı. İçine kocaman tahtalı ve alaylı alaylı: 
~Pıaı öntınde on, on be9 k&du tuavvurunun kepazell.ğtne bak. Bir - Ufak bir taahih yaı-ıama l kulagı vı:rdır derler. Ve h;ç şUp bir derece attı. Beni selamladı. _Peki amma .•• demişti. Hal\fe Nana'nın devamı ~ toplarunı,ıar, 1aka.t belli olur koca bulm~n otur otaırduğun yer· mtlsaade ecti~im matm•Ml... Pet he y~k ~ı duvar~ar e.n delık ku- Yüzünde yine ayni zehirli te-

1111 
kime bırakacakSnz?. 

l ftltUde 1k1 ltthneye ayrılııu§lliLI" de.;. rognr.dda. delil Lentnıraddayu. }ağı ıhtılal de\.-ırlennde bulur· beiiiUm oeiınae aynf gekici IDv- Yeztd hiç do,tlmeden "1 ceft.bt ftr (Başı 2 ncide) 
\'llıııa bir tan-': - Benlnıkl h1ç olm&r.a n1k&blı,.. Peabe yanalrl.an birdenbire ıar. . ~ raklık, ~adan çıktL mltU: ne)"e GJpılak çıkarak, vtlcudUnUn &il-

'lazık, yazık, diyordu. Hem ak- Sen boyunau:ıı: kendini nikA.b ta et.U- kıpknınF keslldı. G&lerini ben Onun, ~enım. agzımı aramak Dık suya yorgun vticudümU - SanL.. zelllklerile seyircileri mestetti ... Ar-
1.ı •. Olacaklar, ıı.em mahkeme ka- remlyorswı ya.. 8eoi kim nlkt.h&a den ~ elDICe cablaftk mrıl- ~sti.yen. bır gizli me~ur olması yaslayınca derinlere daldım. ve bunu stiyieditf anda Taldln Wt bUtUn cönWler kendialne b&.g'l&n 
ı.~da sUrUnUyorlar. (Yaşlı biri koynuna alır?.. dandı. . . . . ıhtım~Iı .. de vardı .. Yıne malnm Düı;ünmeyc başladım: tam i~ekl hakikati ortaya koy- mlfb. SeyircUer arasında.ki genç bir 
,:,ııı. dQnerek) Komşum ne durı.ı· - A ... A.- Uıt11nıe i,Uik eatlıJc, clı-N Affkadederaı1ıua. •• ~b~ .~Y· a ... Boduyukh. otetll~nl n. gab~lhnaslasna _ Eski taa eski hamam duğuna ınanıla.bl. UrdL Teatd, Halile- lise kaçkmı, hırstan ve heyecandan 
-·•ıııı '-n" ştıra.lım kim .... ı. b y1 'D-- -l -•ı.aı. • e ar o sa yenı ır ısım. ve a ızme çı erı ı · _._ t BU 
~· Cehn bunları .,...ı . ye • ...., u nane • ......,, - ,....._ Çocuklufumuaiınberi Petro- böyle be elmilel to '1antılarda, Grandlikten boşalan a~nna- liği yalnıa aevgillsine J<avuşmasına ye .... de o uramıyordu. ttın erkek· 

"~ •e o taraflı olmadı. Yalnız sız m111un. Sen onu batt etJn1991.n. •• -.ı d ,.3 b d hep yn_ . t p urlan na Kızıl general yerleşmış Ba.n ktmııenin m&.nl olamaması için ı.ate- ler a.za.p ve ıstırap daklkala.n Y&fl· ııer cı y k d 7 o•....... em""'Oe a §lnlfIZ a. umuını emnıye mem - · . 
...._ r YIU}lı kadın: a aenin çocuğun ocan an mı _ yıl u blr saman de- dır. yoda kokulu sabun kullanmak ml.ş gibiydi. Sevgills!ne kavuştuktan yorlardr. Tekmil salonu bir bev• n 
~ 4'krabo.mn akrabaYtL ettıtını Kim ~lr nereden kaptın. H• ... flldir.8:e. Jllda. ~ Dnn m he kB§eıinden K~ itiyadı devam ediyor. Sovyet sonra onun için !eda edemlyeceğt, o- anu dalgası kaplamıştı. 
ı~ •t.rnez akrebe, ahreUlk, dedL nln kocanın ytlrllmeğe takati yok- Dll dilhıbl? · mtlnisf.f: diye:ek gelen bu yüz- azası, köylUnün ızbaemı tamir na veremiyeceği ne olabilirdi? Evet.. Oyun, bu sureUe, büyUk, çok bll-

~11 konu~ kadına bısseturmeden - Aman dosltıar namusum b'f _ Bqbl&rmı bilmem. J'a)rat lerce murahhas içinde en az için hazırlanacak projeyi Alıtor- Yezid ll'ra.n!tl.ya earkmlf olan ordu- yük bir muvaffakiyet içinde bitti. 
, lıın: para.ık oldu. Seni edepsiz... Benlaı ben bet yıJdaııberi çektitim bu yüz tane gizli emniyet memuru, ya otelin!n .ılık 11&.lonlannd& or- ıartyı., Aayadan Avrupa ve Afrika- Erteıli gtınU evinde, Nana hAJA ya.-

'i;l'ı ~•nırn teyze bunlara ne olınu, 1 namusuma naaıl dil uza.llu'nlpm, yeni bayata ab .. maAım. hafiye ve casuı bulunmaz mıy- kestra dinliyerek mllnak~ e- dan altıNar devfiren yüksek lwdrc- tatuıda. uyumakta idt.. otW'dup ev, 
,. liuLUn mahnllell buraya top-' ben aana gösteririm... _ BUyUk bir lhtilll yaptmm. dı? Elbette bulunacaktı. Diln- diyor. Rus komüni8ü amele ve tı~ Jnllyonlarca hısana hükmetmek H06l1lan bulvarında, kimsesi& kadm-
1(.._feuıa r... . _ D!ye kavga devam ederken otıum Dünyaıım her tarafında yapılan yanın her memleketi komUnist köylüye v~ettiği .. cennetten lmla\nlarmr veren ~ saıt.anatıyle ca ıara kira. ile verilen bir binanın da-
~ -::-ınl dinleyip clinlem1Yeteti baktım 0lmıyacak, şahit fllln ya. propaga.ncklar ~rada bllyük en~asyonalden çekiniyordu. evvel, kendi cennetını yapmıe. •. millri, lmaretıerl, hulneleri, dini ·.e l.releıinden biriydi. Burada eşya n 
~ı llrnıeJt ıçın hır msan sarrafı zarlar, doğruyu söylesen biri gUceDe yenilikler oldufunu bildiriyor. Her hükiimetin idare ettiği top İhtilallerinde samimi olmadık- lmanlyle lMrllkte Benl Umeyye Hali- umumt dekor, bir takril 8etaıetı:n ifa .... 
'~ e~ınarak beni yukarıdan aşıı~ı, cek, belki de 'ki.il de IÜ'*lir. ~t u.... - Bu ihUWbl tarafmıd&ll raklarda bu teİikilatın nelerle lannı i~di~ ~için elde ?el!l yok. telilini Hrhal ~ balafMebi· desin! ve hati!meşrep bir hayalın 

...._ U: naktan &Yrılr mı? Sonra biz kötU • yapılmadığuıa. enıiıı olablltrsi· me,guı olduğµııu. nasıl bir ga- Fakat ıh~lalcllerln, ıhtilllden llrdl, 
~ 4a1sornıa evlıı.clun. (Ellle iki kü· 1 luruz <11ye, usulcacık kapıdan ka.çıp niz. Yeniliklere plince siz bun· ye takj,p ettiğini kimleri kullan- evvel cemıyet uğurunda katlan- * damguını laflyordu. Zaten, Na.na 
t-~rıı 'lll<ie toplanmış kalabalığın a-1 gittim. Gıtum amma plfmaıı oklum. lama .&Jlend!tlnden t.heecU. dıfnu, ne Jibi yardımlarda bu. dıkl~n ferdi feragatlere veda GUnler 1'9'i10l' ve Ş8.M ıçm, Ha· da., buraya, k1'1 Pa.riate geçinDeiı 
~ 'ıtO.ıı. btrer çift göstererek) Bun·ı Ağız patırtısı ti bl:ıı:im eve kadar yorsunuz. Ben burada ~ de· lunduğunu öğrenmek istiyece- etmıye alıştıkları muhakkak. ıtte Yeztdln arkaemda blr namaz kıl- gelmif M08kovalr zengin bir ttıcca· 
~ı kvpek gıbı Alialım gUnU dur geliyordu. ğtştkllkler gllrtıyorum ama ye- ği tabiiydi. Zira komUnist en- - Devamı var - mlljl obnak artık tahammtll edilmez nn altı aylık kirasını pefln verme-'! <ial!Lfırıar. Karşı karşıya. o· Onlar hlı.ıa. eben 1111elbP, Mil çir• nlltkler gllremfyorum doğrusu. ternasyonalin burnunu sokma- bir 11.kaydl. bir ı.akaret ~ ah- ili ııuretile, &irebilmifU. 

0 
aa.bah, 

'"'t.ı.ı. a.r ve ifLeıı biraz nete& alınca ~sln> d.ye bagırıyorlar<b. Bir an - KoınUniat defil misiniz? ?zfı yer kalmamış~. Oazcteı~ı:c cı > KomUnı.t ~ıertnt t.tan yordu. Puarlard-. eYterde, namaz 
~ UfaJ.t yoııu sıteınler başıar. On geıdl ki art.ık cay, vay> dan ~ka - Hayrr. Yalnıs bulundufurn istediği havadislerı sıkıştırabılı- eerıdlkalann be11telmllet ~ltı. çıkı\ılanmla halkm hep bu meseleden uyanır uyanmo.z, bu ıribi evlerde hl& 

'tı. 8<ırı.ra b.ı birinin ne altı kalır ne ses duymaz olduk. En sonunda: bldcleUe baheettifl. duyuluyordu. Ev- met etmekle 96hret ve me.haret ka-
19\lıı lıtı ısenedenberı bu böylece de· - Yellştn doetıar, diye bir feryat velA yalnız blr fiskos, 80lll'a yalnız zanm19 olan hl%Inelçlsl Zoe'ye, gece .. 

~ 'lilp &«diyor. lfltildi. bfr dedDrodu halinde h!eaedflen bu den yanında ya.tan adamın ne zaman 
li(t~ •n uaııa hcnUz açılmaııı.ı.şt.r. BaşörtUmllzü örtnıeğe vakit bile Askerlik i:anları hiddet git~ kab&nyor Ye Yezidin glttill.nl &Ordu; o da: cbiraa evvel . .> 

...._ 1Cle.t4vercıtm. bulamadan ııokata ı.&Cradık. Bir de yakın doetlan, aevdUderi .vı İbnl _ _., Nan hafta.da bla'"•" 
'tıı '~ gun,er yaygarayı duyurcıı. ne baknlım, nah .şu tue, amavuı Klna rlbl yilkaek ıatunannı rönnllf cevabını v.,.,,... a, ._ 

~tıı k~IU'dık. Fakat sonra \'er- kaldırımıan üzer.ne yalmlf, ataı Beşiktaş Askerlik şttbesinden K • f d u olanlar bu hali endife ile takip edi- gün, "6ylece sengin ve )'&921 zendO.t 

"Oldı.K. ~U iki k&dm kavgaya. burnu kan lçınde. lilr;~ btlar da 337 doğumlulann Ve bwıJar• 1 y e ' e r s e yorlardı. Nihayet bir gün halk kllt- lerin zıyaretınl kabul etmek sureW~ 
-<ı.r ~cıı lllahallell pcncereıcrını yangın var, dıye koşmuşlardı la muameleye tlbl olanlaftll • • • leri arasındaki dedikoduların bir leh ihtiy8'lannı temin edebiliyordu. En 

l'\ :or, ?-le yapalım evıadınıl. zen- Akşam kavıannı ilunç1 ~ son ybklamalan devam etmek· (Başı 1 inoide) rtefiklerinln ~yef'de be~z Uk- dit fekllne girmeğe başladığı gtirW- bUytl.k eıı<Ufell, birletnde:; edindiji 

~)o ~aııcıerınde J:Uııde u~ vakit ba.ştadı. Her ikisinin ele e.tencüllftıt~hair. Btiu yko~~~~ala.;fac~~ Leningrad üzerine hücum e- ranyalıları iktidar m"kilne ge- c!ll. cıoı--•·""''"" blrlnde bir alltnıne n•· 
tı..~ e:ıuıtıen Ü\U'\hmaz, bizım ma- geıın-tU. nı ye ne auaı ya den fırkalar Alman ve Fin or- çirmeleri, milli tef olarak bir Halk ae t.ttyordll ! _... ....... 
\ l:; <le bU,un gun bunları dınle- cumbada otururken dayak atan, velce verilen llAndan biliniyor dulanna me~sup bulunuyor. Bu Hatman tayin etmeleri ve lıılilı- dinde bulunan evlll.dı Lulzettı. Onu 
~;ı lı lllıl.ıapıık alılıaplık amma. ... dayak yı;>ene nlsbet olsun diye 71• ise de bu doğumlulann ellerin- Ordular Leningrad'ı zaptedebi- vere dahil veya tabi bir milli Aramra Halt!eyt g6rmeJt ve hatta- alıp halasına vermek istiyordu; ta· 
l>ı~~ .tafu derler. ne tUrkllye başıamı~. Va.y ytrıe si- deki nüfus hüviyet cUzdanlan lil'Ierae 'öğünmek hakkını kaza· Ukranya .. devleti ilan . etmeleri da bir defa, yahut yalnız bir deta- kat, sütnine, çocuğu, üç yUz trank !"' ~kıııt etı:.k, o.mndı. Şunu de- tem edıyor, demı.lJ. Yok fU., Yok bu- Ue biran evvel tubemise mUra· nabilirler. Zira Leningrad, yu- beklenebılir. Aradan yırmi dört cık onun tmambtı U. bir umu lal almada.il teslime razı olmuyordu. 

'11t, rn'<lı. Con111.ı.t neka.<la.r bUyWt Derluın bu sefer erkekli kadınlı k&v• ca.at etmeleri ve ypklamaya rel· karıda lwlaca söylediğimiz gibi defU, 48 saat geçtiği halde Ber- malt .• Peki bu yapônıaz; bir ı, miy- Tam bunla.n dUşUnilrkcn, baluı seJ.· 
a. l <>14 un "d"lllmı AX... o mlyenlerin yoklama kaçağı ad- h li l"l . t h . 1 . d ~ k dl 1. Han'" lıUkUır.dar kuUarnıa bby· dl. Ken":..lle n•un ... - .... d•n'--n .... "?ltt un imam büı.ugını okur ga b114lar. O on ,._ ...,y_., 0 ern milhim bir askeri mevki-

1 
n ı cnn a mın en ogru çı - o· ....,, ·'"" -·-· -·""' ._. 

"~&t, l't. .Bunlarda her gUn aynı nun karısını. Sonra bırbırıwını clö- dedilerek hakkında kanuni mu• dir hem de siyasi ehemmiyeti madığma göre, Kızıl ordunun le ucus bir R4aka Yel'lllekten çekinir gındılar ve Nana b1r m.vki ka&an• 
~' ,.., l:itrçok defa evlerlııe glttım: vorler. KutUrUn bini bil' para. lfte aıuele tatbik edileoeii ıe&rar he;'-... çe malfıındur. cenup cephes. ine yenid. ~n. takvi. · - di 1 magu bqladıkt&ıı 110nra, barıfmıf 
' '"•ltn ld"'-- illn olunur. .._, - ı ........ _... llil' """'- acık" t'~ · kııdın kadıncık fU 41ten n.hayet mahkemelik o ....-. _ Kiyefe gelince, bu şehrin zap. y: kuvvetle~. gön~erdı~ netice- blıl JıOfta bt1 - •- ,.a bulunuyorl.8Z'dı. Bu arıı.lık ganp 1111-

ltq~ rı., :ıtuLhaıicnın huzurunu ka-ı HIU<imln hı.ızurundaki mu&7& .. tı Almanlara umumiyetle zan- sıne vanlabilır. Eğer Kıyef, Al· Yezide açtı: rarengız tavırlı bir kadın gelerek 
.\. t,' dceiltn. turdukıarı uman auçluı.rd&n Mri D Jl l nedildi~ gibi', derhal Ukranya- ma.nlann idclia&ı gibi çember - mttndtmlS · .utlk bl'ar verme- Nanaya )'!lklqtı ve o gün ~aat üç ~t Or~ Oıınaz. Kadnlo.r ınorofin mi- kocasını çekti: r. afız Cema nrn ana.htarlraını vermiş olmaz. içine alınınI§sa.. yeni Ruı kuv- n.la ıuun.. N• ,.an e&mie gitme.Jt nl- içın bir Dtu,teri temln ettlğiıü söy· 

t"'ılil'? ~en ınıcıtr? Ne Allahn beıa-j - Pek sokulma, et ete depesln, LOKMAN HEKJM Almanlar ve cephenin bu kıs· vetlerinin bu çemberi parçala- yetlndeSlıllsf Bunu halka bir nıUjde ledl. Nana ınuvalakat cevabı verdi. 
rıı~llııar na &uşmış glbl kavgasız du dedi. O.WU,e •111tıı- mında harbeden mUttefikleri mağa. çalı~tıklan da söylenebi- &1bf blldlreoeflz7• .Maksadı ora.dan alacağı para ile ço-
t l ltop · Nihayet lj ı;cn gUn kıya.- suçlular birbirlerine blkw.r'· DiYanyoha 10.f Rumenler, Macarlar, İtalyan .ve lir. Fakat Alman tebliğlerindeki Tedd, buna ınüsbet bir cP.vap ver· cuğunu kurtarmaktı. Halaama 1111 .. 
Qtı.ı~ ~u. Miıatır gıdcy1m dıye ne- Muhakeme eana.ııın<1a blr taraf di- MuaY•• ••tleriı Puar İspanyollar, Odeeayt zaptetmc- tereddütlü dil, Kiyefin biT cem- ınemek tetenıı.tL Kaçamaklı yollu- den ııonra para \'ercceA1Jtl aöylAldl. 

~it, ~rna. geldi. Ta.m konu,uyor- ğcr tarafın gösterdiği f&hiUcft )la- haric her•iJn 2.S. Tel: 2l898 den Dinyeper'in ötesinde fayda- ber içine alındığını kabule pek dan ltani M.İn&.)'I atı bnak 1 Blrllkl• yemek oda.sına ceçtner. o-
1tıı .k ıkı cumbadan şu gördüciün bul .etmedi. vıg-er taratın p.bJUertal lı bir tarzda ilerileycmczler. ek müsait değildir Dünkü Al· . a )'o una ra.da, Nanaya can yoldalfllı eden 

~~ı tu~<1ın, nlabctçı bir seşle ıı.r berikiler kabul etmediler. - , Sol cenahını Odesaya ve Ka- ~an rMıni tebliği, KJyef ııe Le· sapmak uıtemıştt. Fakat eetrci ayak madam Ma.lolr adlı bir kadını sofra 
Qt,.10~~rau: Korlclordıı. bana dert yanan ~ dilim1 ~ ilen ;ocul\UN radeniz donanma.ama pek sağ- ningradın zaptmı haber verecek diremekte lereddUt etmedi: başında buldular. Birlikte yemek 
'""'>anında Mldme de: .--ec1en tAlılu1k eWn, ...._ lam bir surette da amll olan yerde yalnız ıuııu .c;ylemekle - lltendhntze açıkça eöylemek yendi. Yemeltten sonra iki yaşlı ka· 
.\la rep <ılıır \'ay - Amıı.n bay ha.k.W, l>wılal' ak· mrktkltr. hol'ellac ıttıt bk'ltirin• llarefal Budyoni, ıJyefi t&hli- iktifa ediyordu; borcumdur ... dedi • J:ğer Halifeyi dın bezile OYnamata başladılar. 8aat 

1 ~k• •ece geJnıe &Undüz ıeLM rabadırıa.r. Ne olur bvlftınn, et ı.ır- bakWar. MuhU...e b&flalftMan ön• eye de mecbur olsa Almanlar cKiyefin 250 kilometre ce:qu. halk bu h\ı!t& lçlnde camie gelmiş Uç buçuğu vurduğunu du)'\IAC&. N .. 
~ tlttı:ı acsını yUks itiyordu. ?rrtıaa. naktıın ayrılmaz, diyordu. 09 ıı.rıa iMut ftnll Adıa telaal Ledetlerine W&fDlli fanedile- bunda neticeleri katı olacak di- ıör:ıueue, dofacalc JıAdlselerln önll· na yerinden tırladı ve pek • ~ 

1 ~ı: rn kadın b,r fıçı barut gibi Htık'.m de: ~· mn. ğer bir meydan muharebeai ce- ne geçmek kolay olnlıyaca}'tır. Ha.b- geleceğini, şayet mile.Cır gellr8e bek 
Q 'v, - Oruı bana taallük •tme&. ets _ ~ da9tla.r .,..... "'*'- ~Jmınyanm ceııu,p cepheein· reyaıı etmektedir.> blbenin yarundaıı ebediyen ayrılma· !etmelerini &öyllyerek Gd'tı &itU. Ki 1

~Qıo, t benırn çlrktnııc-ımıe alay •· kendlnl:ıı: barqtırın decll. JurlalMP bllfadllat, diJ• .,....._ de muvaffak olmaaı ~emek, bu- 250 kilometre öteden ve neh- nıaık için. bir defa olaun camte Çıkl· dınlar oyuna devam f1Ule1·> 
~t~ teli. Kadın hlll ıarar ediyordu. Xaball.U ı.tr cı.tU bir tarafa, öteki radaki Kızıl kuvvetleri imha et- ri görmeden paçalan aıvamak Dil. et~·· Sl.li camide görenler, Jlı. 

Cı' a,11 cunıba;ya: Koridora çıkarlarken kav,......._ oUU Mek1 tarata ~ alıp ıö- mest, yahut, hiç olmazsa, Kınm resmi tegliğler edebiyatmda ilk 7alım barenıle metrul olmadığımızı Soa dereCe cll......,., terdme ~ 
l'e açtı akendl ltaknemllğine bak, dan bırl olan boyun1Ua .kadın, Qf1a tuıdlJ•. Her iki rarat koridonın nl· hududuna kadar sürebilmeti de· defa olarak tesadüf edilen bir aöyı.ı,.nlere Uıanmakta devam ede- bu ,..._.. )'armclala ıuııar. / 
' ~ gzını, Ytımdu gözUııU. gö~ aro.smda ro.klblne: hayetinde kayboldu gitti. mektir. nümunedir. ceklerdir. ed1al:I. 

•evsınıer, benim gibi kak· - Çatla da paila, ben ,uıe bO· JlltM Pmbi Bu takdirde Almanya. ile müt Sadak DUMAN Ve Y..ad bu aös1eriıı aamtmmtın· (Arkast var 




