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Bas • Alman , • 
barb••~•••yri•d•• ~ Ihtikirla mücadele 
çıkan dlitlnceıer ... 

Yazan: Nizamettın Nazif Ruslar garma 
~u" • Alman ltarblnln &eyrlne ba· h k t • 1 

kaıılar j ttlı.b&I hakkında bir çok ke· are e ın e ' 
tı:anetlerde bulunuJ orlar şuJtlıeiz.. 

Harbin altül!it ettiği dun~'tlda. yapı· m u v a f f Q k 
lan ,c ,apda(•ıtli olan taJuwınlerıo 

Yaklaşan ba)'f!am dolayıısile ... 

ihtikarın g eni bir vurgıın gap-

maaına meydan v.eraıeaıefigiz! .• 1'18 dereceye udıtr hadi~rle teey· l d 
\·"I edebileceunl bu&iınden kestir· o ama l 
• u "'' be· Yaklaşan bayram dolayısile, • Çar3ı pazarda dtlkkanları şby 
mek bb)"fik iddia olur. Banmtla ihtikarın yeni bir vurgun yap. Je bir dolaşınız:: l&r §CYİn bır. 
r - ... --...... le tuhılahilet·ek ıl~rfl('tıyfl gel· .,....,. "' S J masına meydan vermemeliyız! dcnbiıe nasıl fiyaıt; blndirdigmi 
mi~ hM.ı bakika.t*:r belinnı,=kn:~ On 8. inan e Sİ r Bayram yaklatayor. Alış ve· görursünü:z:. Kifayetsiz olan Fi. 
~·or ki buBları ı~k . ...,.ktart ri~tc haıeket coialdı... Fakat yc.t Murakabe le§killtı, böyle -•--ı··or. BillıaMa hemarda.n blritri· .... 
......... • bu açık ve gijze vuran hareketin bir z.amanda, patıı•lıhkla \OC ih· 
1.__,.· ... _ -etler BUii~illi 1ıannııt o· .9 '""'O OOO di 

..... _.. • ~i) ' r arkasında birde 1h:i-i.ci var ki, tikfırla mücadeleye yetmez. Bu 
lıtt1 haki.kati... asıl şiddetle üzerinde ıJ.wma. mevzula aliıkadar blitun kuvvet 

lfflt.mbaçlı yollua Mıpmad•n a· mız lbımaelen odur: İhtik1'r! leri, ~iali ve sima• düşmanı yen· 
ı:ı.k~ ıiöylemeli.}iz ki 11u hMl>· ~ M 0 1 k 

8 9 8 
mek irin sefcr'h- etmcg~ e mec . 

........ um Halkın ihtiyacından Ve teha. '.>' """ .. Hıyden e" fll. «So' y@tler Biri.,.·~ .. ede k bu ruz. 
• nele· cumi.inden istifade re , pu. 
Ya!Jttyabiffp )•~)·amıyacagı m bOfaltilı•Gr ma 7 su kurmuş bekliyor... Fakat bu işte ı:eç kalmamak 
&hıi lmU~cekttr. ,1 .ı lazımdır. Çünkü ihtikiır baı:isi. 

· ~tıer Birr • n--ı · Daha §imdiden alelumum Iİ· Bu ltarpt~n 90IH'& ISA'·y~ u.:ı·. ın, 13 CA.A.) - Alman or· magdurunu vuıınak için, ne ya. 
• y _ .. ilir eil'.!r dul .__ yım ku=m maUaıında bir tere!· 

f;I lL'6l•bffir mi· 11~.r-- _'.........ır· an LN~kuınandanhğıntn tcl>liCi: ,,- pacaksa §U birkıaç gı.in içinde 
Me kau.,....... · fü hissedilmektedir. harbi kemll k11Hetler Brıansk ve Viyazma mcy<lan muha yapacaktır. 

__ .. bwsli11kli b 1 . Ni,.in? 

Ankaranın cumhur9 yet merkezi 
ilin olunduğunun yıldönümü 

~-----.....1 

İngiliz Tebliği 

' Nurenberg'e 
şiddetli hava 
hücumuyapıldı 

Tr ablus limanı ile . 
Sicilya bombala
nanlar arasında •. 

ııe, lRINt harp .. .._... itt" &ek· re e erınde Atman kıtaları ta..afın "' İş işten geçtikten sonra ı.are. 
topraklara herlatie kll.iırllyet ' dan alınan esir miktarı 350 bini Hiç şiiph1?siz. sebebi ihtikar. .. kete gelmek, tedbir aramağa Akdenizde düşm-n 
rar teııds ooet»lecek bir kU'''-eti eli•· aşmıştır. Esir miktarı durmadan O ihtikar ki, deima bu ıı:ibi kalkışmak ve bulmak, şürhc ol 

de tutabillr.e. _ --'I •·u,·retlc· artmnktatlır. fıl'satları ltoHar: Tıpkı kurt du· yok ki bolmaınakla birdir. ftlÜnakaJe hatllfiR9 
ı·~a3ıunnz, eger .ke-· .. (Devamı Sa. 3, Sü 4 de) manh havayı sevdiği gibi.,, Aman. biraı: acele!.. 

rilc harbi bz.ıı.aama'LS&··· yabut .. h~.r(l hücum edi:m;ştir 
t.onunda doğacak teıwd'lfteri (oğuıı· Al t ı 
le»ebUecek kudrette bir ordunun sa· man ara A·- k Londra, 14 (Radyo . Saat 7.15) -., ttmeri a Britanya Hava ve Da.hnl Emniyet 
hibi kalamazsa. ılel4!yı k Nezaretlerinin dUn geceki tebllfi: 

Rurada RlCfhllHI bel !Jlr llHI• ette arşı h • • b h Dün, 300 den fazla Brltanya tay· ıtaııetmekte okhlt....-
11 

iddia ıtt- ar1CYNC a 
cek değiliz. 'l'cşhilıimlz. en tay (10I · • J ' • yaresı, Aln1anyanın en büyük san.ayı 
k~·nrn dıdd idrak 1t41dutları iç.intkl mu•• cadele • • • 'I şehirlerinden biri olan Nurenbcrg'e, ..... r y oazır~arı .şimdiye kadıtr yapılan taarruzlar.~ ! 
olan bir ıörli~en 1~==-:~an işgal vı•azma ) e A en ~ıddetlisını yapmışlardır. Bir çok 

Bugün Almanya ki de\let yangınlar çıkarılmış \"C yangınların 
edihnl• Mıan AuuıJOd• e8 A t o· ' ınelh~-n ortadan kaldırılntıf ol- Dl8rlllu lffilerı dDş • Bitaraflık kana- ı:;-enış bir sahaya ~·ayıldığ gorülmÜ'l· 
ınaS1, 'a1Hlan ıMitün ııetriy~ta ,_raolt· 1 tilr. 
hlen h·I~ kimse ifin bk' Mirrrı-. • Dgillz meslek· nunuıı tadiline tcı· Brcmen. Bulonya, DUnkeık lima.1 

ı,eı,hellldlr ki hu hartı, laıı Uzcrlne de akınlar yıı.pılınıçtır . 
ınarnışlır. Zlra ,. esi l:aar 118f•arlyle 122 A iman tayga- raf lar ıın/duklarını Deniz: tayyarcle1·ımız. Holanda \C "'r .... ," den e' 'el rejinı taıı l.J • "' ,.,,. l ı...-..."""'"~~~ 

' ""' Ecl.,;lka. s._i11\lcrl açıklanndaki dU~-
hidlr. -~ıcttııyetler neli- bir oıd-.. la...... resı· tahrip edildi SÖ§ilediler man ı;emıleriııe de taanuzları.la bu· Sulh ve süküna susamış insanlığa sulh ve sükun ahengi vermekte 

Eı.kl harplerde ırı- ua .. ._ • de,·am edne biricik merkez: ANKARA . ıarla ,·akl oba" lunmu~lardır. 
~.ınrıe ılahlh htıhıan · 6 il J K h" 13 CA A ) 13 lkt l L d b 1 d ' .. A k ri hu 5efer, JıMlıhln, 1 l1 yor ar... BüiUn bu harekittlan 11 tayyare a lre, • . . - · ı C§r n on ra e C ıyc reısı n ara va. 
tc,jim dcği~lkllkle hl . ik mü J M o 1 k o " a nıız tissi!ne doıımcınlştir. 941 tı:ırihindcı Tiirkiye saatilc 20.15 !isi ve halkına hitaben bir mesaj hilhıı ıı hedef edindiği nr . • c.:-attle, 14 (A.A.) - Dün Va· t L el d 1 k l t · k d kt" \lnıaııyanı11 ~'lct· ~ t idi~ do J LonıJra, 14 (Rad~·o • Saat 7.ı:n - e on ı a an yapı aca o an ur son e recc ır. 
bim ganlınet1lr. ' . ~ı ,cı;e" lilnı;tondan Scattlc de Amerika iş 8 .,i:6 lil., Kahiredckl Bntanya kuvvctlcrı ba'(· ce neşriyatta Ankaranın Türkiye En on Hu11di!1 - Bugün L"ıııirıı 
lcr Bırtlğiıri nıağluıı et~~ ~lr Breı.t ı birliği toplantısında söı söyliyen Moskova, U 1 A.A.) _ Bu sabah· kumandanlığının tebliği: Cümhuriyetl merkezi olarak seçil· radyosunda me aj ın türk!:csı dınlen 
tnıurnl Harpte oldaıu gı 8 .. j birlik reuıı Mister Willlam Grcen, Curnar~ .... n .. il. ~a.rın hima· m!"ı;inin yı,ldönümU munıll'"b!'til c mişUr ı it 1 ·erc1ctlr. unu ~o- ... 1 1<1 şovyet tebiıği: 1 --· -------------------·---------.ito\ı;k 'la b 111 l 11 1 1 n man"·aua karc:ı yapılan muharc. ı ıt d Jı ket cd~- sr·•·-ya 

blli or ııııi zer n le b " " " i DUn bütün cepheler boyunca ÇO<. yes 8 ın a .at·e "'' ı.... Er t il A 1 tur b 1 ' cuı.ıar d~hi ~ . 1 mağll'lp r,. e~e Birleşik Amerıka ve ıngiliz aı ı alar \"Ukua gclmı., . son gilnler.ie u r a l':"ü a iZ D e 
80\.}e.tlerm Almanyay ·ımine 8 • lşçılerlnin mütesanit olduklarını şıddctli ç p ~ 1 ettiği ml.i.,ahedc me,•ziler!ne 
nıcıerl ılıtlınallnde naıi reJ ifade ·ı ı~tı 1 tır a ç 1 h m e k t a n 1 
. hakkı tanımıyacatı c;ı. em..ı r. . . Şkidı.:tli muharebelc.ucn ~o,.rn ·~·ı ( De\ ıoıını Sa. 3, Sü. 3 de) D .. ı 
!::~a ,~•::::.:.kı;a uıue~'in tc~::r I ra:;:a:~:;ın:e ~~:;k ::~~ımy:ıi~~ taatımız vıazma şohrlnı tcı •\cunir· ~~ k • Ce 

1 
A 
1 

dd E ' 
lıfoıotof'lıa koııu'jnıağa Jn:r.unk:. kt • Creen şoylc dcmi.,tir: lerdır. =·a ıneye a e ı·n zı·ne yı• 0 ıııuha ... a ır. " • cumartesı gü:ıU vukua ~elen ha l'l'li~eceğl de o derce t d Ro .. Okyanusun ötesindeki arkadaş ı 

So\.yctıer Birliği LeJıls anıda;, ,·er. larımıza en samimi sellımlnrıını:z:ı va muharnbclcrind" Sovyetl,.ı lr. :?':! 
ı•ıaıandadan a ı.e.ı ,, • 1 tayyaresine ınukab ıl 122 Alma.~ t ay· 1 

lllall.)'H&n \.e inde tlerhal u aştırın ve deyiniz ki, Birleşik .f • k •• d f d • ' 
lerde ve Baltık de,ıetıer t . ti Amerika işçileri sonuna kad~r ken yar esi dlişi.4-\i!mtlştlir. • ver ır en mu a aa e ıyorum. 

1 t~ldl c mııı · d'l . Bunlardan 16 hava muhar e '•' ı'.l'İ li I ~halli Se\'Jet er ·a'a da!a<:ak ı crılc yanyana bulunmağa ve on. de dUşilrüimüş, 106 51 lla\· ~ mrYdıı n· r..--- -;ıoks 
tter fon Bral1:lç ıtus~ ~a ·a ıirmi• !ara Yardım etmeğe az:mctml:ıler· 1 vaşing!o.n, 14 (A.A. ) - Dun a.. AzoL m.ıat&L81118d8 
.)erde Tlm...,,enko Alnıan) Jr za '-1.,r dlr. Ne olıır.!la olsun. her zaman larında. tahrip cd!lmlşt r CIA •- -

~,.. ı ı Mra " M k ı d ayrıcıı 7 Al· yan mecl:'esi hnriciye encuıneni ohıa\·dı Mo ko,aııın ilk ş ı d hürriyet, demokrasi ve den izleıin • os -ova c vann ıı ı 
ft • 1 il n etmek o ur u. serb . man tayyaresi d~üıUlmiıştUr. huzurunda mütalcası istifsar cdi· ft.~ h b b• • 
a'Jera So,yet a Atmaalar estısi taratarı olaca~ız. • len Bahrfo-c Nazırı Knoks, haıici· l ıtJU are e ıttJ 

8ö~ıe bir neticenin en 8'ı d d 600 zli mütecaviz delege hatibin li 
1 

H b" 
der~eslnde tngillzler tanafıB ao a liU son sözlerin! şiddetle alkı~lamı~ Amerikada b.avarıhk r.tı·i~Jcliiiyor j ye nazırı .. u . ve ar ıyc nazırı ı 
ı tennıediğl nıuhatckaktır. !ardır: Kahire, 14 1 A.A.) - Ama'Jkan Stlms~n f/ıbı bıtara!lı~ k.a~un~n.un 1 

dü .. da bir nazı s· sivil ta'-""are mUtehassısları '-"<lkın~a 1 Amerıka t i caret gemılcrının sılah· 1 Btıradakı' Rus kuv. Buraya gçllnc~ n) 1 -'I· • ızc meydan okuyorlar. Bunu ""' .,. 1 ı d 1 _._ dd 
l. kadar n.. kab 1 Afrı·kada batı sahillerinden Sudana n .ırı ma sını mcne.~n ma e. 1 l\ıman,,. bcllrdlA'I g me ' .... u ediyoruz: billvoıu:z: ki fn .. il· 1 si d ı r ı d ı ı t f 1 '" r.:ı t}erı· paı·ça ~nllllŞ "' . · en buy- t • • ~ · • k d b. t """a.rc tcsllma.· nın cr iha es 1c ı nıes ne ara • , ç • a •~~nln s.ı'"'etkır Bırllğ"ıtte ere ~e müttefikleri kazanırsa hür· a ar muazzam ır ~.... ı, ı ı · 11 · b "' ı 1 

' "' dIJı:k tle mil· i t blk b h ki taı O nU ; arını soy mış Ye oy C ' ye l)J"rbı' r ı"ııdeı1 bal!tırn olmak ~rdlnl 8 r Ye meseles i parlak nurunu yay. tı planının tat ına aş yaca a • . ,. 
lıafa··a etMI" old .. ...,, hatırlatılabilir. makta devam _ .. ..,. .. ktı"r ~ dı yapıldı&t takdırde maruz: kalına-

~ • .... - ıratu ............. ,u r. cak muhtemel muhataranın İnill· avrı}mıştır 
Bugıin Londrada •Pcrıt0oa '!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!•!!!"!l!!ll!!l!!!!!!B!!!'l!!B!!l!l!!•!!!!ll•!l!!!!ll!!!!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!~!!!!!ll'll!!! .J 

!arın a.erdarı olarak bttY ,·eren Sov- , I terenin lıarbi kaybetmesine gô& Bükreş 14 tA.A.) _ Dinyep~r 
. ,. .. ttfcla• Pen·o Yı • t 1 •k [ ' yummak suretile Aınrcikanın dü· ' . . . h l"etıer BirHğl elin • ~ enı e rı a arımıza ı; · t ''-l"k d k d h h {'{ ı•e Azak denızı arasındakı mu a· B"kin,..a.nı şeçcıı;ı t\11 ı c en ço a a a ı .

1 
b"t . ı · 

5 
t ~ıtiı,,ıtı·l·e ,.8 seleflerine .. " 1 · ı ı:. t . ı · . rebe tamamı e ı mış ır. ovye 

~araJı teşrifatında düne kadar _ne 1 ° ~a~~lll 1 .~7 ed mı~ ~:· kuvvetleri, Berislav mm takasında 
llıiite\a;ıı bir me\·ki verllnılş oJdugu, Bayram ertesı· başlıyoruz Bonk s. şoy er el ı:nı_ş ~r~ 1 tın k Dnyepcr'in ötesine atıldıktan son· 
h,ıe ôHi Kıral Bcşlnı:i JorJ zamanı~· u a ıııunun es ıını a u e e ra parça.lanmı~ ve bırb!rlerınden 
"· t baıumiil surctile lrıarbe devam etmek istlyen 

1 
B" . . k 

1 
b t .. .,..ki hazı yadırganu.,ıara • . bl 111 t 1 ı· ı · .

1 
. . ayr mıştır. ırıncı o a ıya SU· 

lı • .... lomaalslnıo r m f : e ma zeınc ye ış ııı mesını .
1 

k . h d ' l . .k. . k 
1 

K 
U uı.unda ıso'·let uı)I K D d . 1 k . rü ere ım a e ı mış, ı Ulcı o I· tu1nıaınış· a a v teshil e-tmış o aca sınız. Aynı za. do-' .1 . S t k 

g;. tcrdlği «l!OUJlleııMll) URU r a u man<la. A m e r i k a ' 3 JUrları . rıma .ru gerı e~ış_ . o_vye . uv· 
lır. ......_t k 1 1 t" . vetlerinin kısmı kulhsını teşkıl e· 

nın seı~ a masını emn ye ımız .. . 8ii.}le bir nüıııune ,·ermiş olması· . . . den üçuncu düşman kolu da No· 
'1a raıı;.meıı bu dlplomMi, JIHO dakl deblJ•b•ıı•a t•..l•I roa•• ıu fçı~ daıhna g~ye ıttlha:z: ~tmı~ ol· zal stepleri istikametinde çekilmiş !ı• 
t ., .... - ---• ...... 1 dugumu;z denızlerde seyrüst>fer et· k t 

1 
S tteıtdUtlerlnMn dola~ ı buı;-ün, «J melerio.i temin etmiş olacaksınız. Alman ve ~~mekn . ı ad arık MOV· 

~l~n yardımları> ın yorl:'unluğunu .e açaa •lleCI ,........ yet kuvvetlerını ta ıp e eıe C• 

~e&'uli~etlnl yliklenını, tMılunu)or.. 8 d J l ltopol.un cenup batısında dilşma· 
nıın~aya gen ıuirı 2s ıncı yıldönu· Yazan : Nizamettin Nazif un a an aşı - na yetişmişler ve şiddetli bır mu· I 

!lıünu idrak ettiği ,eya etmek üzere kavemctle karşılanmışlardır. 
hl&Junıtuğu bugünlerde uOktlyabr lh· Kara Davud, on yedi yıl önce mıyacak Ruslar daha sulh zamanında Mc· 
llhtliı> Ruo;yaııının kcmmiılc df'ğer 1 neşredildiii zam.an litopol etrafnnda ehemmiyltl! müs 
bır ırntUıan tlvne ı ,cçırmekte oıdu· 1 fevkeı~de bır al~ka ne takip editmiı ve bütün neırıyat l'e· D e V a r ?. tahkem mev:ıner tesıs etmiş bulun 
lıı a,ikfırılır. korlarını kımuııtı.. On Yedi yıldanberi de gerek tefrika dukları gibi orada iki ordu gnıpu 
~~r cıSo ;)etler Birliği l'(üdafaı& 1 halinde gerek kitap halinde hiçbir romana muvaffakJyetin nizamında on beş tümenlik bir tak j 

l(ıınseybı, ı:lıldetl arttıkça arlan .Al· I boyle b ır derecesi nasip olmadı, ' viye kuvv;eti de bulunuyorlardı. i 
llıaıı ita\ !etleri kar'lı ında kendi keo· 1 Amerlllaa • em I • Topçu ve ajır tanklarla yapılan 
~· K t 

1 1/ ara Da d eski harfleri bil- ıenala ıuA••aa•· bütün düşman taarrd:z:ları Romen 1 ıııı kurtarublllrl!C ne. İlla.. ur a· 1 n vu Clllıl .. 
taıııa~ Lenin'iıı kurduğu de' ıete I mlyenlrrin meçhu. ve Alman kuvvetlerinin şiddetle 
lıı..tlhın bir ~·eyrek asır umilr bah· Iüdür. Bunlar, edebiyat ~raklılarına bir fikir vermek l'lllDll lDI 8Dl81111• mdkavemctine çarpmış ve tarde· ı 
l{lhfuğu netke!ilnc ,arılabilir. ıçln bir zamanlar Resimli Ay müeas~si tarafından ede. dilmişth. Müttefik kuvvetler 5 ilk 

lfrr iyesi tc.~kkitl boyle endi~e biyat meraklısı tajebelere okutulmak üzere müellife yap· Jaalard8 Yar 1 teşrinde tekrar taarruza geçnıişler-
'11 •- ' tırılmıı:: olan bir hutlsay1 kapıprak o'-umu"larsa da bu, hı"ç dır. Dnleperopetrovıık'den gelen Al· r.._.ı \aüyetlenle aı.aıni cchtd &ar· " "" v Vcıcıington, 14 (A.A. ) - İnfirat· 
ltt ,.{lphesiz Karadavud adlı muazzam ro-anla kıyas kabul " man zırhlı L:rupunun kuvvetli yar. ntek huııuı.i .. ethıi ,,.öııterir. "" '" çı ... y d M" t "'heeler m tb 

• " • t Karadavut bir dünyadır bu h li " ıan an 15 er n • a u dımile müşteıeken yapılan cephe "lti~abitlerin amıdano diye ta.ııvir e mez. . ' u sa ise o dünyayı ata ı•u beyanatta bulunmuştur: "' ·r alı"""n bır makale 1 taarruzunun ta:z:ylkı altında Rus ~'"'-' - 10 oldukları Rıı• ıııı·ıdaf"'u•ının tarı e ç "'"" · ı · ı · · · ··""' , -D k ad ır: lmerikanın harıc sıyasctının ..ı d x-.. · t'k t • d lk"l '•r Anadoludan, Tra Y an, .. An_k ara ve İstanbuldan muh· or .. usu oa• .... ıs ı ame ın e ç ı · tı hunclıı ol a gerek. mu1lfllifleri, mümessiller meclisi 
1 Gc-:en Jı"Ün 18 Jnrl ordu kumandll· telif taleplerle karşılaş~a.sı uzcrıne müellif, on yedi yıllık hariciye encümeninde tetkik edil· me,..: baş amıı;tır. 

tıı11 bir fasıladan sonra. escrını bir daha gözden ıeı;irmiş ve bir 8 Ükteıırin günü Sovyet kuvvet· 
•n harp meydanında bulunan ce· 1 d k Ad t mek<te olan ticaret gemilerini fr lcrinc kar§ı yapılan taarruzlar ha· 'l!ı!ı, hu ııııidofaırnın ınar ' e kahra· çok yerlerin yenı en yazara e a yepyeni bir eser VÜ· Jahlandırmağa ait proje aleyhinde 

llııa cude getirmiştir. lıdan ooguya, ve düşmanı çembcr-
!ii( nı.ı.. cicreccı.J hakkında kl.\fi bir azmikar bir mücadele açacaklar. lemek .naksadile cto~u şimalden 

lr \ermiş oldu. l"akat bıına ra.t· V D d 1925 ı dır.' batı istikamctnde daha fazla bir 
'lı~ıı Ruslar gerilemekte dt•\"Am et- n ara av u , 192; d 

9~ ve Cıkyanu~ sahil şehirlerinde. bir tazyikle devam etmiştir. 
"ıtkt~irlf'r. O halde şiı) le denebUir: 42 d d b~ ilk b" l:.•. e 

0 
dduj'u sıra. konferans vermekten avdet ıo İlkf .. crı"nde Alman zırhlı ıru tıı gibi 1941 - ıg,. c e uy ır a -.a ve heyecan mevzuu -.... 

t r taraf ) ıkmak l~in az.aıni kud· olacaktır kanaatindeyiz. eden Mister Wheelcr, bir hAdisc pu Romen kıtalarile iltisakını ik· 
ttıe atılı!'or. Bir tarar da vıkılma- zuhı.ırunu arzu etmesi müstesna mal etmiş, çember içine alınan Sov 
;aıc için ~zamı kudretini urledlyor. B&Jl'allllD geçmellal llllEJIJbdz 1 olmak üzere reis RooscvcJtin neden yet orduları bütün ricat imkanla. 
be ı,~ bunun için hu harp düııyada tic:ıret gemilerini silahlandırmak rır.ı kl\ybl tmişlcr ve ıı ilkteşı:in 
)t'CUıı bir )eni dl'b,et dekoru kuru· istctdil:i sebeplerini anlamadı:ını ak~mı tamamen imha edilmişler-°"· Kiumettiu Kazif ill-pe eylemi&tlr. dit. 

Yazn."ı 3 üncü sahifede -

HADiSELER - FİKİRLER 

Haf azanal-ah / •.• 

OD. U N me!'~IC$iyle kafaıu 

arasındaki ınuuıuıebet kop. 

Hanıid REFİ/\. 

Ta~viri Efkar ba.§muharrirlne 
İstanbul ebrınin reddiye~i -
m~ge kıılkı~ıyor ! :Sebep? Boyo.ut 
mol clarıııuıı lt!lfaltlanın::ısı \ r. o ara 
hk tcı.;ulUieıı z.ubur cılcn odan mos 
l~ıle iki 1 araı.ında &.urmağa ı;alış 

tığı müııa ebet ! ... 
l&tanbulun imarına t~ııo hir su 

uzluk f~·lnde bu lıtunda kıyamet· 

!eri koparan biri ı;ıfaWle, l~.} azıt ne htkwnlarda hulundu. 
meydanının temizlenme 'e guzel· 

rü11Unü, bir 'ehrln ı.arp n ıııkışık 
imar işlerini baltalamak h;i.u ) ••I 
gil!ıl kullanan «'l'aı.\ iri Efkar» ha'1· 
muharrirl, dıin. ) ine, bak perdc~l

ne bUrüncrek, lı.tanbul Beledi,) t:tıl· 

·aıdırmaııın hedefi, ferıl olaraı;:, leştirllmc 1 J ı;lnl '"Br lmn·ctne <. 

\'ali \ C Beledl_ye Reisi Dr. ı.utfl ı.:ışlayat'Bk olanlardan· biri de be· 
Kırdar, me\"ZUO, odun met.eleiiiylc ıılın. \'azlfe:slnln dikkatıne , .e şuu 
Be.}aı:ıt meydanının aı.falUanmaı.ı nına erml~ olmaktan ileri &'elen bi 
arasındaki anlaşılmaz bağlılıktır. g~~·rctıc, OJ\Cl'Slte • İnkılap mu 
Beyazıt ıne~ damnıo fernıanlı mü· ıcsi • lk.t azıt camU u1ııselle..1 w 11 

te,elllıiymiş gibi, bu saha~a ait ma şehrin 'e medeniyetin h Urme1 
bütUn lınar hareketlerini, ôteden· hırtııunı crıncğe ç::ılı,an bır beledi 
beri, neden!'lc, dalma hbı.i bir nef· ye reis.ine ı:atmııı;a kalku~ıııaı. 
retle karşıla.)an Tanirl l!:tkar b:ı~· eıı hafif tııbirlle, C\ ct en hafıf tal~ 
muharririnin, bir .ı:anıanlar da, blrUe eıöyllı.}orum, hamcr,aJıhktır ' 
cdalrel faside» nımıı altında, 0 z.a· İmar, 11<'hre aft işlerin co ba,.ı ıı 
man biraz. rcrlye alınmaı.ına lüı.um da gelir; yiyecek, .}akacak... mıı:I 
baı.ıl olan tram,ay ka\'ı>lnl dlllııe dclcrlıılıı temini beleilll eıüıı gelg<'\~ 
dolayarak, uluorta naıul na,riyatt.ı laz.lfclcrlndendir; ancak, buhran, 
bulunduğu maJCınıdur. lstanbulluı.ı- kıtlık, r~at karıp ında bu algın 
rın gônhiııde bir bızır l!i",·l'ifiile Y"" !arı ~ ennıek borcudur ki bcktlll r~ 
tan \ e yatacak olan za\allı \'ali bunlar lizerlndc bir kontrol tcsi 
Haydar «bey:ı>, bu zehirli , .e c iıl· yilkıınılle ml.ıkellef kılar. Kaldı k 
gam·ı · rnaaıpnnelb dilden neler oduna narh konması, Beledi C) 

çckmi~ti, neler! ... tnıara alt nefre- değil, d"ı)at lUUrııkabo koıuls)o 
tini, hergun, hayatının \iranhğa, nuıt na taııılınış bir haktır. Konıls 
pejmürdeli~r. kadar urabUen nil· ~·on bu lı,tc aldamlıyl'a, bundan ni 
ın&yi.,lr.ri içinde ilan edip duran ~·in tc1'başına \ 'nll 'e Belcdi.}e Ue 
\'ellet EbUzziya, ızimdl de, aynı a· l!>I mr!>'ııl ol un! o~ le ol a bık, hlr 
lkle, bu genç ve tliv:in;\ hareketi işteki llllllliffakl.}cti diğı'rindek 
(yani Jk~·azıt meydanının aı;faltlaıı • kahahat ôrter mi, brtmell ınldir? 
ması faaJh·etinl), fiofta mugallıtasıle Acaba «Taın iri Efkfir» ı,8,.mu 
kötülcmete çalı~ıyor. ı:·aptığı 8Bıle harrirl bu şehrin bclcdi3e ·reı.., 
bundan ibaret ol!!a iyi. lla_yır, kırk oJ!!ay~ı. tııtanbul 8-0kaklannı, t::buz 
yıllık plırklnliğinln blitUn hiinerle· L.Jya merhum zıınıanındanberi e 
rinl orta~a dökerek, hu kı' ba'!laıı· ufak tamir yü:r;U gôrmeycn matba 
gı<'ında ürperen \·atanda<ı !nrhoı al!iının allahlık halJle b r ı:e c;ı nı 
yapmM"ık bir alAka \ 'C şefkatle sı· tutacaktı~ 

'·aınek perde51 altında, İstanbul Hafazanallah! ... 
Belediyeehlin finıteıılnde boı:a pi,ır- Hamid REFiK 
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Mazi düşmanlığı 

Hat.emi s-ih &ARI' 

F erd hayatında oldu&'u kadar, iua• c:emi7etleri içiu ele. ma· 
ıinin bazı ı1arçalanna kin duymak, yeni yaratıhşlar için bir 

ba.Jan'°ıctır. 
Fikir tarihinde en ileri gitmiş zihinler. bu kadar ifrata var· 

nıa.dan, biç olmazsa, maziyi inkir etıniılerdir. 
Duıunu tarihlnilP iskolıistik du~manlığı olma a, ni tefekkür 

İngiliz ı.:~~:= "K.remlin,, de geçirdiğim geceler 
S Gll halıtrlere gire Almanya 

şarkta. fada meşgulllen İn· 
ailt~eain garp eeplletilne asker ~ıka· 
rrp bir taarruT.a geçmemeshldem cin· 
lap lAndra {Jasi mcllaflllnde hlr 

şEuıR vE -ı Romanofların aile ·----
ekillcri ;i:ç dofardı. 

Sil asJ ve medeni hıırri> etin birçok .şekilleri, mazi istibdadına 
karsı du;) uJmu, dıi~manlık kinler'.i nin doturdu;u hlr hınç a;-ibidir. 

Ferd, na ıl bir dikkat ışıfl al tında kendi mazi anlarının bazı 
hir duşmanı k ilebilirsc, bu hal, cemiyet ve milleUer lıayab için 
çok ibret 'eren :ıhnelcrle doludur. 

l\lıllctlerin h•> atımla, mazi d uşmanlıiı, yeoi birtakun kıymet 
olçulerine &'ore doğabilir. ımııetı er için on ıelmiyen bütün za. 
ınanlarda, iftıharl:ı, gururla teyit t eılilccck haller Jl2Sıl müınkun· 
se. tarıhin butun anlarında, o mil ıet bünyesinde doğacak bütun ne
sıllcrin derin lıir kinle dü man k esilecekkri haller, tarzlar, kt)· 
metler de mc' cuttur. 

Bugllnu ı.c yarını iyi muhakeme edcltilmek için, dune bak· 
mak, maziyi ı;-ozdcn kaybetmemek lazımdır. 

J\!azi, bızkr için, kendi elimiz le hazırlanmuı bir laboratuvara 
benzer. 

Yeniyi du üncbilmek, eskinin bi:ıe uygun gelmiyen hangi un
surJan oldutunu :ayı.-m:ık. sczm ek değildir. 

Eski ilmin kusurları göziımuoZün önundedir: Beyhude bir cıeto
:ritcıı prensıpine :rer vermekle bü tun .ıbir terakki fikrine kulak as· 
ınanuştır. 

Esld tcknicin en büyuk yanlışını biliyoruz: ııGöreneku i esas 
kabul edip her türlü hayat icaplarından yüzünü çevirmek ... 

E ki :m'ahn hiyanetini yazmakla bitiremiyoruz: Ferdi ve hod· 
~im olmak! 

Butun bunlara d&.>man kesil mck, yan hı;; ilim. yanlı" teknik, 
y~nlı san•at düı;ın."lnlıi:ını içinde duymak, bunlarm ronesaıısına ait 
hiı' ıhtilal hazırlamak demek olur. 

Kin ve du manhk, fikir saba ında yeni buluşların bir sezilme. 
indtn dofar. 

En büyuk inkılipçtlar, en bi ruk fikir ve san'at 
biıyuk m~zi dusmanlarıdır. Batemi 

Yunan milletine yardım 
Ktzılay Yunanistana 2 bin ton erzak yolladı 

, 

l'nnan mUktinr Kııılayın hediye lerinl göturen Kurtuluş ,·aııuru 

Yanıba ımızda bulunan Yunanis mıs olan eşya di.ın yola çıktı. 
tanın Iccı vazıycttc bulunuşu, bu· Kurtulus vapınu dun limanımız 
tun ınııanları rıkkate getirmiş bu- dan Pireye mutcveccihen hareket 
lunmaktadır. Bu vaziyet karşısın· etti. Vapur, muhtaç Yunan halkı. 
da memleket dahilinde oldugu ka· na tevzi edilmek füerc mühim mlk 
dar hariçi.c de insanlı~n yardımı tarda bugday. fasulye, pkinç ve 
kendine bir şıar olarak kabul et. sıhhi malzeme göturmektedir. Va· 
mlş bulunan Kızılay, Yunan mille. purla Kızılayı temsilen merkezden 
tioo mı.işfık elini uzatmış bulunu· Saim Umar ile .Feridun Yunanista. 
yor. İlk yardım olarak hazırlan- na gitmiştir. 

Asker ailelerine yardım 
--Yardım ..,.___ nler cemiyeti 2500 liralık 

yardımda bulundu 
Ie.l.4lnbu11 Yardunscvcnler eemi·ı 

yctı İstanbul merkez heyeti asker· """' ............... __ ............... ....._ 
lerimız için kı,.hk hediyeler top· ı 
lamıya ba lamı tır. 

Jlk olarnk Adalar kazası 1500, 
Kadıkoy 500, Sarıyer 400, Be)koz 
GO liralık yardımda bulunmutlar· 
dtr. Bu paralarla askerlerimize kıs 
!ık hediyeler alınacaktır. 

Parti ve halkcvlerindc Yardım 
Scvcn1er cemiyeti büroları hallı;tan 
para ve ayniyat teberruları kabul 
etmekte ve mu abihndc de mak 
buzlar verıJmekledır, 

Cumhuriyet ba}Tamında ayrıca 
gıydırilecek çeuklar için bin blüz, 
1020 etek kestirilerek dıkilmek ü· 
zere Yardım Sevenler Cemiyeti a. 
zasından bulunan bayanlarımıza 

dağıtılmıştır. 

Hala o dert! 

r opdancılar narhın 
arttırılmasını 

istediler ! 

Memur 
maaşları 

Bayramdan evveı 
verilecek 

Bu sene ~ker wı Oümhurl)ct 
lm;)TBmlan bh- ~un ara ile gel· 
mekte 'e re11mı dairelerin tattı 

nıiıddctl ayın "onuna kadar c1c
\'$Ull etmektedir. Bu vaziyet kar· 
şı ında Mall!e \'ek&letı de\let 
memffr 'e mfuıtabdcnılerlftln 

bayram ihtJy~Jarını tcnrin edc

bilmelerl 1Rabadlle m~ 'e üc· 
retler:ia her iki ~~ ramdafl C\' el 
\ erilmetıini kıırariıı1tınn1''1r. M.ı 
q 'c ücretler. ı-elreek hafta pa· 
ı.arte.l paü 'erilmeie lmflaDJl· 

caldır. 

- Alfaleri je!'cflnc! 
- OrdUDUD şerefine! 
- \'eniiır.un terefiae! 

memııunlyetslılik Jıa.,ıl olmuştur. A-f EM J.,,,, EKE T 
c; rçll kabinesine ınulialif olanlar 

bu asken Suırt•ke zllği ,~ııe adde· 
derek c.fkarı umunılycyi kendilerine 
tcmuül e!tirnwk istiyorlar. Diinya· 
nm ı:ic 0

bir ;) crlnıle lıarl)cden hir 
018JllekeUe bu utlkü lngUtcrn k&d:U': 

llberaliT.m c JHlrlenantarlzme Allak 1 
knlınmamı ,t..ır. lnglltercdc lııırbo ra-"'
nıen mllnıkün mcrtcbO lıfirri;ret \ar. 
Ga7.ctclr.r yazı) or, mcbu.,ı:ır i;ylu· 
) or. Tabfi hunlnnn ) e n11 aniiru 

........................... 

Y 
... 
~ni tramvay 

kilisesinde 
Y annd lln itibaren 

seferler erken 
ti-; E! edilecek 

birkaç dakika ••. 

kendi vnfanpC'n erlikleridlr. 

H~lc ÇurçUJn A'aın kamarasııııla. 

Tramvay, 'llilncl ve Eleklrik ı. 
darcsi bu ayu• on beşinden ltib•· 
ren talblk edil\ nck üzere yeni bir 
tarife haurlau ar.ştır Bu tarife ile 
tramvay seferi t.ri y

0

eniden bir 1ah· 
dide tabi olacaf{tır. Bilhassa gece· 

Pirenin komünist meb'usu 
M oskos ve Agrani Vapros •.• 

bukUwtlcrl acı da olsa ntillettca :ık· 

lnnıayıp itiraf etme...'li İngiliz Siyası l Yazan: Nızamettin NAZiF 1 
ha31ıt ,·e f>e\llt' inin Jiiksekliğinl 

pekllıl lsb'.ıt ctrııl or m11: 1,to im ıN-
lcri bazı hııtıaıa::'la tramvaylar er- Onların yanında kahvaltı bitin· hır:s ve kin ile, yahut da can kor
keııden çalışmalarını tatil edecek- cıyc kndar kaldım. Sonra, bu sa· kusu ile titriyerek bu odaya ken· 

lasi hiırrl>c.ttcıı hlifado eclerck bazt Jerdir. tona blli~lk olan husus! kıliseyc dini atmı§ ve burada :;Unluk ko· 
01ub:ill()er bir ao C\\el lııgiliı. onhı· Bu tarifeye ı.circ, Ortaköy - ceçtlm. kulan içinde tsa'dan niyaıhrda 
lannın Frun a \C r.clçlk:l o;ahlllm-hıtı Aksaray hattındll akşamları son Bir ml.ıddeltcnbcri bu kilisenin bulunmuş prenslerin, çarların ve 
çakarak Almanyayı nrlladn.n nırma· tramvay Ortako .. racn 19,35 te, Ak· duvarlanndaki mozaiklerin mcd· cariçclcrin hayalleri ctrafunda do· 
lnrmı mmıırmnc istcnıektedlrler. Ta- saraydan da Ortalcöyc 20,20 de ha- hini i~ltıyordum, !aşıyor sandım. EGer, benim ı:lbi 
bü bu muhallfierln başıuda ı;oı1yaU11ı- rcK.ct edecektir. .Bcalktoıstan Pati. Hususi kllise deyince bunun, sormek merakına tutulmuş iki fn. 
terle \'alıudilcr , ar<lır \"C hunlu h:ıl~ he son tramvay ~b9,4a de, Fatihten Kremlin surları içindeki sayısız :iliz, bir Suriyeli ve bir Yunanlı 
lıdırl::ır. (\ınl<U ı,mrl> ıuırblıı.i kıu:nnan De~iktaşa 20,30 diı kalkacaktır. kiliseler gibi b~lı başına bir bina l yUksek sesle konu,makta olmasa· 
blr AlıuanJa)ı maglOp etmek artık Maı;kndan Emi 1 önüne ııon tram oldu •unu &anmuymız. !ardı. burada yapyalnız: kalmış ol· 
hiç de kolaJ Cllmayacagı goriıhiyo:-. vay 18,45 le Şi:j1 1derı Sirkeciye Bu, orta çıilpta ve dört kö~c bir saydım, bu tahayyül ba~layınca 
T:.ınnre h.ıkiıttflctı bfr defcı yok ol- lD,35 te fıarckcl ~ dcco'ktir. snlundnn jbmellir k{ ııhususi klll· I ürker, bıı ınden kac~rdım. 
sa ıln kafi degll. muUıalut. l<:ıra orılu- Şişli - Tuncl 'b attında Şlslidcn sen den ziyade <ıaile mabedi, de· Hoş... yine fazla kalamadım, 
lnrının tnnrruz. rn znfcrl taııın. Tunele. son tram~y 23.30 da Tİ.l· me'k doğru olur. yine kııçtım ya •.. 

"Jani eTgcr iaırlliz. le. Alman ordu· neTden Şi~Iiy<ı 23,:;o de olacaldır. Buradaki ayınlcri carın 11ususl Galib.a Yunanlı da ayni vehim· 
farının Auupa meydan muhaı:d»e&.-- Umumiyetle tr:ı1nva,rların son rahibi yapar ve bu rahiple bu ki· Jcrc tululmus olacak ki koridoru 
rinde bo~ olr;ınell'.rl lazım ,ç•lccektir. hareket saati 23,3() dur. Yalnız is· ilse Rus ortodoks patrikliğınin geçerken arkamdan ycti§ti. Islık 
Bu olma:ı.sa ~hnıpadıuı iman ta- tisnai olarak 23/'5 te Tünelden kontrolü dışındadır. çalan bir Rum §ivesi ile fakat ol· 
bakkumtiuiı kaldırmanın intk:io ' 1a~ya, 23,50 de Tiineltlen Şişli. Son yirmi beş yıl içinde adını dukça i~lck bir Fran!'ızca ile: 
ihtimali olama?.. ;\e birer tramvay •ıareket edecek· sık sık işittiğimiz Pop Rasputin bu _ Azlzim .•. dedi. Kili!!c değil 

Paknt. işte, bir tllrhı tngiJi:t ördu· tir. ailo mabl'rlınin en son rahibi idi, zindan. 
;u haurlanarn:ıdı. Çörçll hile geren :Harbiyeden Ak:,-g·aya son lram· Moskovaya geleli ~pey zaman flu, l\Ioskos adlı bir Rumdu ki, 
r;i.m nntırunda ort:ı ç:ıptn bir onlu vay 23,10, ~·atıbe ~.SO dadır. geçff~l ~a!d", . Kremlının birçolt İ.ı;tıınbulda !\llıtarcke :rıllarmda 
Hl•'ud• .-r.tırrblldik, denıhnr mu:v- Sirkeciden Topkag:uya son tram. dairc1erını gczıp gorduiium lı;ıldc k 1 b" . . d ' k d 

u " - _,.,. 1 1 d um muıı ır ı~ı sen ı asın :ı <:a· 
ıtu ~· 1-'oımı sıcakları ,,,,,.tiı;i hıtldc vay 23,05 ve y .. ,..,ıkıı eye 23, O a her nedense ayaklarım bu tarafa 1 t ı; .. 1 .. d 

~-.~ to 
1 

kt ı~ ı,.ını soy uyor u. 
hl\la Trabtnı;garpta. harı' ba~lamadı, 0 aca ır. sapmamıştı. 

Ço"ll aı;ızlarını şapırdatarak. o nı'!ynclmilrl lı;çilcr birlieiıı adı ltalyanlar 'c Almanlar denir.o doku· Kapalı trannay durakları <> b 

ıcmedl. lnp edllenık avurtlarını !}İşlrcrck ve kaba şa- ile kuruldutunu söylediği bu teş· 
kalar yoparak. gıırOltıller knhkn· kılat, Kabolajdaki kapitıllasyonlar 

Jlfllii Geııcrnl \'a\cl'ln haı.ır1a<lığı İstanbulun muhlellif ~erlerinde halar atarak hakvaltıyı devam et yüz:undf'.n İstanbulda sayısı çok o· 
Hint orclusu Avrupada kendfnl gös· yapılmasına karar ·•erilen kapalı ı · tiren Kremlin sakinler nın arasın· lıın yabancı kaptan, lostromo. 
tettmcdl. Hila Amerll..""&nın birıc,. troımvay durak yerlerinin ihaleleri 

dan geçtim. Yem"'k falonunu htı· ı;arkçı ve cemicllerin menfaatle· 
mi. de' Jetleri hıırbo glre.mcdi. yapılmaktadır. Bunl<~nn in~aatına ;;l k' 

susi mabede ba., ıyan ı;e ız on rini idare etmekte imiş, Ma.amafih 
liu tcalı}ıurlar ,\lmapların ,.c Jıı.· yakında baılanacak, önümüzdeki t 1 d k' ı k !d me re uzun uguıı a ı car or O· l\fosko-., sosyalist, 5endikallst \'C 

ponların lşlue yarı)or 'e ulh Unıit- kı~ mevsiminde haUıun barJnabil· ra girdim. komünist muhitlerde «U.İ.T.ıı a· 
lc:rl i o G'CClklp duruyor. mes.i için bir an ev ıııel bitirilme· Aile mabodi bu koridordan iti-

ıra'kı>L ae>ab • ...,.U'\ p. 1 ~c!lı ... ~l~aca~Jr.~,..,___._ ___ ·~--+t:.a hy r. Sağda 5 4 "Q'a. 

lerlnc ge~mck lstr-Jr.n ınuhalifleri ,._.__. dında Jki kuc;lik hucrc var: 
Is ba1ma geldikleri \alıit garp cep• lstanbul Belc,diyesi Galiba ı;Unah r;ıkam1a yerleri. 

dı ile anılan ve 1021 veya 1022 de 
ts anbulaa nasılsa yapılmış olan 
11Bir m:ıyısn nümayişlerinde btiyUk 
rol oynadığı söylenen bu t<!şkilatı 

hcıılndc bir taarruza gcçcbDceckler Yahut papasın oturma odaları. 
ınlf memur afaltCak Bunların duvarlarında ve tavanla. bırakmış ve Yunnnist.ana gidip ko· 

rlnda "u· z:elc" mt•uıikkr «i>zümc ınünist propagandacı lığına başla· 
ili!: uannetmlyorm:. Eğt-r bu c°k'r- • .. " ı ·ı kil" i j k 

İstanbul belediyesia:de mUnhal illşti. Fakat bunlar, öyle uzun u- rr.ııştı, Kreml n aı e ıses n 11 0 · 
hal mümkün °1 a)<lı Ç'orçil hiç cf1ı· bulunan memuriyetler kin bir im· zachya medhe de~er eserler değil· rıdorunda bana yaklaştığı anele 
rur mu~ c1u ~ tihan atılacaktır. Ortıu ve lise di. is.e Ati na pa:lflmcntosu azasından 

Dlr d harp uımanınlla kabine ,.a . l Bı'ı· hayal kırıklı:ı-.ına u»ı·ar rrı'b'ı 1 bır mebus ldı. ınezunlan ıçın açı acnJt bu imli· ı; ı; ., 
bİJ'B t ıleğlştlrmcnin 1) ı hir şey ol· hanlardan ortaların imdllhıını bu a. oldum. Bu ncs'cli, güler yüzlü ve açık 
madığını İnglUı; politilmcılan hrr· yın on altısında, l.tteieııjn imtihanı Ka.oriye cnmilnin mozniklerlnl hikaycle-r anlatmasını seven bir a· 
1 ten iJI bilmezler mi'? da on yedisinde yaplla:aktır. sörmu.5 gozl12r bunlarn bakmaga damdı, Vakti. hali yerinde, Rum 
il sılı lııgillz. liİJllSdi, taarruı; ----•- tah:ımmul edemezdi, gazinocular, yahut i'i tıkırında 

'c zaferi şlnıt'llllk bir çıkmaza gir· Un ıtob I•'rızla özenilmiş ve üzerinde dur Rum manifaturacılar yok mu? İş 
ın~ r;lbidlr. Jlu çıktnaulaıı İngiltere- 1 ,_ k b 1 t l 1 d' tc tam onların tif\lnde bir adam. Koordinasyon hcyetiı acc mahalli c u ... ça a a as m mıs eser er ı 
~ ı lrnrtaracak obn blt,),lk de\ lct a- bunlar. 
damı 'O bli) llk baoJ<umandan bekleıı· idari makıımlıırca gösterilecek Jü. 
mektcdlr. zum uzcrine ve viIAyeL faşc heyet. 

Bir l~ltl < orc, Wr JUcınaıı o, lııı· lcrinln nıuvafakali ile s.t rfcdllmek 
Mar ~ I Of heuılT. gôrliumrdı. şartiyle Ticaret Vckiı l::tine ek· 

ın,uıerc lıW.\ Aıncrlk.ı~"T 111"bo mcklık hubuta ve un sıokları tc. 
slmıcgo luındırnm:ldı lıUc. 

llcp bunlar 1>ulh 7.atnanmda haı.ır· 
lannıanıanın, C miyeti k\nmda 005 

\nlıit t;~irınrnln, Alıu ınJll.l ı 'aktilo 
faz.la crbrst hıral<mnnın birer acr 

netice idir. 

ı nknt. h:ırıı hu! Hic bir şey kP.ş· 

fedllınez. Talih ac:ılp bir şc3 dir. 
llcr 'at.it nıukaıldcrata ela ;>er bırnl:· 
mnk icap eder. Hcsab:ı, tlll~ın:ının 

cdec't'ı;I hatafarı ela tmtmalc ;orcl<
tir. Briki <le işgal olunan )Crlrrfn n:r. 
G"ıda alınası, ı;fildctle idare cdllınes;, 
ına •IQpların ho~nutı;uzluğtı gibi rea· 
lltclcrclcn ;) arın fnı;ilizlrr ı!.7.ami i!lti· 
fadr) l etme ini blllrlcr \ c htr fırs:ıl· 
tan 1 tlfadc ederler. 

Rlz Türkler, slll\hınıız ellnılzde, bir 
aut en el harbin bltıu~inl, 5uJhuu 

gelme5inl, artık biraz da adalet. hür· 
r~ ot 'e bolluğun kendini göı.tennc· 
5fııi canu gonlildrıı bekliyonu:. ,.e 
herkesle clos1uz., kln15C Ue dütmaa 
ar;'iliz. 

Suphl Nuri lLERt 

sis eylemek salahiyeti ve rilmlş ve 

bu hizmetı ifası zımnındla bu ve. 

killet emrine yarım ınil;LJn lıralık 
mutedavil sermaye tahsi ı; olunmuş 
tur. 

---0-

Uni\'cı-site 31 Birincif)!triltdc 
açılacak 

İstanbul üniversitesi 3 V. birinci· 
te~rindc saat 10 da ~hrlı 91izde bu
lunım Maarif Vekflı H'usan Ali 
Yücelin bir nutku ile aç, facalt \"<ı 
bunıı profesörün ilk dersi. takip e
decektir. 

Çöp işleri 

İstanbul belediyesi tarafınıian çöp 
lcrin lhraln için yaptırun~a.kta o

lan ç1>p fırınlarının malzeıne nok. 
sanlığı yüzünden inıaatı d'unnuş. 

tur. Bu suretle istabul bcicdiyesi 
çöpleri yine kendi vcnitileı denize 
döktürecektir. 

l<'akal, bir iki <l:ıkika .. oııra, aile 
mabedinin mihrabı olan büyük O· 

da:rn cirdiğim zaman gözlerimde 
dl.'rhal engin bır hayranlık belirdi. 
Zira bu odanın duvarları hrıkika· 

ten şaheserlerle kaplanmıştı. 
Kaari:rcdeki mozaikleriıı ve İs· 

taııbuln dondut:üm zamnıı tetkik 
ettl~im Ayasofyn mozalglcri ile 
Sultanahmet camilnlı1 arkaı:ındn, 
Arast.a donllcn mevkide birkaç yd 
önce profe•or Bakster tarafından 
meydana ı;ıkarılan Eiz:ans muknd· 
des snrayına ait e erlerle Müşir 
Fuat Pa~nııı oflu Bay Hidayetin 
diğer bir İstanbul mahcdinclc bul 
duıtu escrkrdc hep nçık renkler 
hAkinıdlr. 

Halbuki Kremlin mozaiklerinde 
esas ve teferruat hep koyu renk. 
!erle işlenmiştir, Abanoz yahut ko. 
y:u kar:ı çam zemin üzerinde yine 
koyu, fakat daha açık tonlarla tc. 
barüz t>ttiriien hıristlynnhk tasvir· 
Ieri, az ~ık alan hu snlonun loşhr 
ğ\ınrla insana korkunç facialarla 
dolu bir Rus saray tarihinin içine 
sokar ~ibidlr. 

Sayısız cinayetlerden, bitmiycn 
tOkenmlyen tedhişlerrlen sonra ya 

Yemek salonunu geçerken masa 
!ardan birinden bir !'andovlç ahp 
cebine yerle~tirdi: 

- Ne olur, ne olmaz... dedi. 
Belki acıkırım. Sen de al~an a bi· 
rader. 

- Mersi. 

- Al canım... Gavurun malı 
helfüdır, derler. 

Ve birdenbire bahse ba~ka bir 
mecra verdi: 

- Agrarnl Vapros hakkında ne 
dü~unüyorsun? 

Suratına baktım: 

- Ne demckmip o? 
- Yani ziraat mef;clesi hakkın· 

daki fikrin nedir? 
- Benim ziraatle bir alakan1 

yok ki bir fikrim olsun ... 

Moskos bir kahkaha attı: 

- Hoş adamsın vesselam, .• Zi· 
raat meselesi hakkında fikrin yok. 
Sö:> londlğinc göre Kari Marksın da 
farkında <lesilsin. Eh.. burada ne 
i in var be birader? 

Acı acı güldüm: 
- Ben de bir türlü buna akıl 

erdiremiyorum ya, •• 
(ArllMI v•) 

- Be~ ter, ınUııaade eder miıilll&? 
•llJ e ıordu. 

FJyat murakabe komisyonu dün 
toplanarak on gunlerde yine bu· 

yuk bir dert halini alan et mesele 

sinı muzakcre <:tmi.ştir. 

Fakat Sana Jltıaaı halile bwıp, nıu· 
halcfet flt.mektc~ dl. Kadehini ha' ayu. ı' 
kaldırdı \e: 

NANA 
llüellifi: :1 7 8 ff~n.==-=rk=fe79==f'WT=bıell=: = 

.. 1,.::: :::;;: ~~~'. =~~~~» ~ı:'ı~: 
ntek üzere ıoıkt:ılar. Boflk, ,ampaaya· 
~ buladığı tçJn, taknıa •akalını çı· 

karıyor, \fi hu ta3anı hUrnM!t sak-.t· 
lın altından, a3-ya~'ln lı:klye di\,klln· 

PreM, Marki do ŞllM"la birlikte 
dhana w:ondı. Sade Kont Mulfat a · 
yalda duro,yordu. Bu bımaltK'ı il· 

cakta, i.kl kadeh lj&Dlpaa)·a, ııarba,· 

luklarıaı arttırınıfh. SatcM!, bt"yterln, 

Dlinku toplantıda ehli vukuf o 
larak toptancı tüccarlardan Ahmet 

Kara. Ihsan ve Nıyazinin mutaUı 

aları nlınmı tır. Gerek perakend<! 
ve erek c toptancılar muhakkak 

surette et ruırhının nrttırılmasını 

ı tcınckledırlcr. 

Toptancılar narh nrttırılmadığı 

t ıkdırdc İııtanbula hayvan gelcmi· 

nı ve lmk{msız oldu~unu ld

tmekt dırler. Komısyon bu 
l t r tctkık cdcı ek btr 

ka ar \erce ktır, ŞJmdJkl halde et 
narhl esklSl i:ibı dc,taın cdecektır. 

- Hayır, hayır, Footan'ııı ~ereft- EMiL ZOLA : 
t====--::=== - lL B.llOD ltE~ lttkten morarmı' ,.c ı;ol~uı. lu)('amı' 

aktôr "uratı mrydana ıoıkıyordu. 
nc ? .•• RugUn Fontan'ın güniı. Fon· 
tan'ın ereflne! J'ontan'ın ,orcfine! 

Di e h:ı) kırdı. kokularlle. hillan ılaracı.k bir laa· 
.} •• _... iri .. "· U 1• nuuu daires.I J;ibi hllSUji "lie mahrcnı 

ki her dediklerl kinttıelerin 1~1' Öl le 
uanedlldlfl clM r;Wlıdad Efcf'dinm 
toruları t-1Mi1klell olmadıkları ••ı cfü

tlatiyonlu. 

Mcrılh en a~ nğı ntlll, prcnııten bahı..o
•rek, nNJeli ıse5ile, Fontan'a ,öylı• 
dectı;ı duyulaJorılu: 

dostJJe blrliktcı kapaad.ıklannı ıöre

rek, perde11la arkuıRa saklanmatı 

edebe milnall bulrnat ,.e orac\a, bir 
eaodıtın listünde, Madam .Jtil'ün tek 
k.-Umfi ııi\ylemedeo. tek bir nazar at
fetmeden gidip gc-lclltl müddetçe, 
kazık s-lbl oturmaktan patlamı1tı. 

o zamafl ..... etıı.rl r uç ... ıc ... c-
dula • ta , ft J hlr koııeyi ımdırı~ordu. Premle H.oot 

re wku,tur r 'e .I' on n ın şerc. • 
- !'<'e dersJn~ l'renı.i ter.bir ettim! 
!\'ana'nın oduında Son Altee'ten, 

Muffa.t. amlannda ıkıJnlıiJ kalım' 
ne lıçtuer. olan ·an:ının, en ufak hartketleril 

Genç kadının kotnlko l i) ccek cıltl 
FU:at, g-eçltte, Barin-o &tıe.nııı 

baktığını görl'n pren , farta neuık•· 
Ule: 

_ MôıJ~ü Fontan, dedi. mu,affa· 
klyetlerlnh.ln !}erellııe içi) orunı. 

Son Altu'ın redinıotu. ha esaadll. 
arkadaki tuvalet nıı&Paını iüpürmcl· 
t.c)dL Bunun. leğen \P. U~erierde:ı 

tüten buharla. yarı mest şampau.p 
urbo9lutu- karapo Juıakia euu 

kalralnrrna \C ·a g'lrtlag'IDt\ stlrtiin· rıagırağının tınnet! yakla~makfayılı. konttan \il markidrn başka kiım;e Prens: 
ınemek iı;ln, ellerini kaldırmat:ı m«• Locanm kıtııısımn öııun11 gotıliııı ı.a· kalnı11n11~tı. Uorılona\ • ınaılama. ha· - '1arkınızı harlkalade bir suret· 
bur olu;)orlar<lı. \'c Madam J'ül, hlr ıııan o, ber üç aktörün uıoünü de lklrı· her ,·ermeden perdeyi açma i,arett te taıannl ettlnn? dedL 
daınla ter bile doltmekslılo 'e kımıl el perdedelıti kıyafetlcrlle goı ilııce, \ermemesini teııblh ettiği Darly~ o O zaman muhıı.,·err, ikide bir ıtü· 

damaksızıo cturıluğo lıaltle, te<:ess i· ~U'dı kaklı. ile bh'llkte gitmltı bulunuyordu. kotla kesilen kıı;a cümleler ırlnde, 

sllnün Jıuyretl lı;ılmlc dona kalan Sa· - Ah, beyler, beyler ... di)"c teke· Bilhaasa iiçiındi ııcrıledekl ı;ııılak· teesNU'I ettt. Nıana 14J"llnkatl cevap-
teıı, tıpl::ı1' lılr kadının ınabrt•ml.)·c.• lcdl .• \ede edlıı.- Zil çalıb. lık t-ı.Wneiil i~ln itina ettiği kolları· lar \Cremi~ordu. Kollarına ı.·e çebtt· 
lcri içine ı.pkulan bir pcr5J 'c kerH Bordonu-, ..U~r.: nın '11 hac.aklarının tuvaletini ~ aıı· l sine cold·cream lçlrdikten sonra, blr 
ıerU 2:C\'ah gonnckle, kemli kendine, - Hı. dedi. Halk ....ı.r. makla m~;ııl .SBOa: _ • .{De\'_... ımt 
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Mo.skova 
düşerse ... 

Şe\·ket BlLGtN 

Doiuda harbin kat'i ııafbalı ba,. 

mı9tır. 
B. tıttler'ln aakerlerine hlt&beo 

ne~..-utt gündelik emrindcra aıılı~ o· 
ruz ki, Rusyayı yere ııennek nlyetUr. 
en mütbl., banıle.lni )apmaktaıJı.-. 
Almanlar, bu ııenenln on kat'l mey· 
dan maltar~lnl ,ernttkte oldukta.· 
mıı, ltı:tıUarın bu ıunanauı darblll e 
iıfıuka,emet edemlyerek ,ark ceplıe
ıılnlra bııştanbap yıkılacaC-ını t;ahının 

ediyofla.r. . 
"ulyetbt, Myetı umumi)·eııilc, 

tSo\·ycUer Blrllfl ıı:ta fın·kalilk \'a· 

lün1 olduğu gun gibi ~rda.r. ln· 
ılllz askeri mUnelddtlerl bile 'Iinıo· 
çenko or•ıılanna tcar'ı tatbik edilen 
inıha ınuharebaılnln Dünlf.erk gem· 
berini andıran en ciddi bir \Ul)tıt. 
yaraıtıfını inkir t:tmlyortar. Ge~l 
Roıılar Jıcnü metaneUerlal kaybet· 
nıemı,ıerdlr. Ve Moıtkovayı lıitibdiı&f 
eden muauam •~vatta Alm•atann 
ııllı\h tr.ıttinlllklerlle lndlrdikMrl dar· 
belere ınokanmet ede<!eklerbıi, Al· 
man taarrw:unwı Kızalordu1u l.mlUI 
etmekten ibaret otan aaıl bcdeflne 
urmad3D kan ııellerl içinde bojula· 
cağını mus•nrrano söylüyorlar. Bu· 
nunla beraber Bili mukavemetiain 
cidden yebaver fJ&?U&r l~lode eD zor· 
ıu ımttlıanml ,·ermekte o1duiu mu· 
bakkaktır. Bahuı.uıı ki, Al•aalar, 
cenup ccpheaıllsdo ılllhi ileri hareket• 
l<'rlne, dO\·am ederek hem Bark.ofu 
hem de Roetofu tcbclltlerl alLwa ııl· 
rnı,lardır. 
şimdi her 'e:r Rwıların ceuı·eU~· 

tini knybetn1eoıeleriDe beibdU'. 
B:r panik ı.,ıösternıezae, lııl&idıv 

ına mlal olabUlrler, 
Moekova konteranı;ına i•tirak oclc~ 

Amerlkan murahhaı.lan.ndan Anlil'll 
renJt.y, gnzete muhabirlerine bey$• 
natında Mo11ko,a01n tdlllkcdo otdıı· 
tunu glzlemcmi,tır. Amlralıo 't~1 

kanaatine gorc, Almanlar Mo5ko,·ayı 
alabDlrlerac Bwılar cephelcrlnl dııbll 
geriye alarak muk.a,·emette dc,·aıı111 

~azırdırlar. bo,·yet llderlerlnlu bu bıJ• 
ııustakl ı,ararları çol< kat'ıdlr. 

80,")·et rejlml kendi bckuınl tcınill 
bakımından kellmeııln hakUü ın:ınıı· 
•Ue bir varlık n1ücadel9fıl ;)3p~kt:ı· 
dır şu balde Moeko\'a kaybedih" 
da~ı. Rus)'anın mul~dderatıııı idare . ·ıı· cdenlcr teelimlyetı dUı;unenıeıler. 6' 

.-a bilirler ki, teslim oldukları "11'' 
partiy1 müebbeden kaybetlUJerl gü·1• 

dt.lr. Alına.nlanlan bir mtin.rnaha b.:1' 
li)nılyeceklcrl ıihi demokra.aUcrl•1 

barbl kaıanmaı.ı halinde bUe npo.ı· 
lerlııln lhyaııını limit cdcnıeı:lcr. :;0 

baldo bekıı1arı ınünhasU'lln kendi •1' 
lıiblarımo muka,·en1cllne b~lıd1'· 
Bunun lçlndlr k.i, ~ark ceıılıll61 IJO.) un· 

k \' ca çarpıı:an ordular &t>ıı tüfek ıı 
vetıcrlne kadar bütün lhtiyatıarııı• 
ba.rbc eokmu1Jlardır. A1111anlar. ~u · • 
yet ordularına oliiın llarlJeı.lul lnıliril" 
lene, kıt'ada harbin kat'i olaral< ol· 

h r· hayet bulacağını, yani ı··ranııa a 
.•• , .. t1· binden 15 ay ı.onra, kıt'anııı mw-.. 

deratını laıulm •crbestlıiao malik 
11

' 

lacaklarını unut edi.)orlar. ' 
Bu Umlt tahakkuk edocck uıldlt' 
Jtuı.ya, birbirini taklıı edrn darb~ 

lere d;aha faı:la ınuka,·cınct rdeınl~ı:.· 
tek yıkılacak nıı, yokı;a. dıtha lJlr ıJC
f& keodialnden beklenmlyen kudret 
gÖfltererek )IMlkO\"&nıu onhnctc ,·t')' 

arkaaıada muka .. eroeU.e llc,·am ıııı· 
kinnn bulac:ak nu "! 

Hiç kimse, hiç bir aı.keri ıııilllcıı: 
kit bu ııwillıı ('C\ abıııı kal'll etle .,-crt 
meı;. • 

Bu kadar de\a»a bir ccııho ı.acrlı• ,. 
de lO·lZ milyon hıwaoııı boğa.tla~ı 
ken ııürprlJ; pa)ını unutmauıak ı~· 
:rondır. 

Umuml)etle nıerak cdileıı 

bir aual ile ~odur: lı'" 
Almanların l&tedil.Jerl y~, ı;erı.:c • 

l()fjil'bC, lıalı.ikı&tcn lugUterc, l" uıı, 
rer'ln gündelik eınrioılc l~rel eH~. 
ılbl, altından k"1kanuyacugı bir ' 
zlyet karşıeıoda mı kalacaktır'! , 

• ıııl 
Bir kere ,uuu t<>~lim etmek l;,tJi 

dır ki, Am~rlkauın tnılltero ile 1111' 

J.:adderatını birıc,tirm~lotkıı ~oııl;, 
lnsDtereyl keadi aılalarınd" 111~. 
etmek lmkiosıı bir ~ey oınıu, 1, Brıtanya adalarını, dcni.La)lrı ~. 
kı\nelerlle namağlup bir kuvnt ~~.J 
malı yanlış olmaz.. Fakat lngııtcrf~, 
adalarında nıağlilp eı.Jeıni~ cu .\lıt1~ı)V 
ya, onu, lmp:sratorhı;unda ıı~ "' 
etmeyi, A~)a \t> AirU.a ı.ıtaJarıod' ~ 

:~:e~~lr:•:::~~yan:.;;o~ a:e;;;, 
tetldk edeceğiz. 1' 

Şc,kct 6lL~ 

FafldD llır•eU 1apı11f'' 
Vali \'e Belediye Reisi, dUt'I ~'ş 

zl bulvarının ln~aat işlerini tl'l 

ctmi5lir. İnşaat, Cumhuriyet b•~ 
ramma kadar ikmal crlileı-ek ı:>a 
ramda merasimle açılacaktır. 

~-el~ 
Dığcr taraftan Beyazıt rne 

11
. 

nmın genişletilmesine ve ıısl:1,. 
lanmıısına bu sene ba::lanacak tlll 
Bu ffi tamamlandıktan sonra fi ,r 
ve Sillcymanıyc camilerinin ci~:J 
ları açılacak, bu abideler ırıe' 
na çıkarılacaktır. 

Fatihte açılacak meydana 
FaUhln heykeli· dikileceldlr. 
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ii'f(~~~ ( DONYADA OLUP BiTENLER) 
Celaleddin Ezineyi vardım bekti-

1 

· I yen Ruslar 
haklı buluyorum . 

TtJt.troınuzdan 61dlum sıynld!G 
için, yiller vu ki ne o renkli atifl«, 
ne ~eki UAniar, ne taraftar 
~n alkış orkestnwıı, ne ıie 
boetıMjftıine tutulduğum batıl doetlım 

lırıtr'actalerdc görebilmek lhütnah 
ben& tiyatroya doğru ltır adım at"· 
t-. btlt,oor. 
Bıktım tiyatromuzdan ... 
llvet cbıktını~ diyorum. anca.K 

cbfktun:. ~bUiyorun1. Zira <iğren· 
dlrrı, tQtmndnn demeffl müeMes 
d09tJukJarım ve !eda edenuy~lll1 
f&IMll 8eVlllerim engel oluyor. 
Bunmıl& b~ra.bcr, ~te bugUn, ya· 

hancı kalmak kararını ver<lığim bu 
lleıne bir an dalmaktan kendimi a· 
llllnadtm. 

lyı:re 11e ıüzeıc ka1'!ı ,lenmiş bir 
h&kareUn bir efk!rı umumıye mesc· 
l~t helini alqı karşısında böyle tJr 
fedaJc&rlıfa nasıl katlanmayabilıc
dını? 

Gueteıınmn Adliyede mlimea&ıh 
Olan muharnr arkedaşım Sa.dl G?mel, 
~ımıet piyeei ytizünden çıkan bir 
llıUnakaşanın ırıahkı>meye intikal et· 
llttnı bildirdi#l an& kadv H&miet'ın 
l3ehır Uyatrt1llıu:ı:da temeil ed~l.ş 
O!dutunu dahi bilmiyordum. Zıra yu· 
ka.rıda da soylediğiln rtbl nerıt~I 
bır pıyesvı Tepeb&fınd& monte ~u· 
trı~ı VeNS. edilmem•lnt, beğeni.· 
lllei;inl '"-ey& bcğcnilmenuıeinl bır 
thtdfse> addedenler arasında bUhı'l· 
llıamakla müftl'..hir olanlardanım. 

J>iyes deniyor? Hanı;-1 piyes? Kım 
l'lllş bu pıyCfii cçevtren> dahi? 
Oynamı.ş diyorlar? Kim oynam!IJ? 

li1.ngi aktör? Hanaı aktrlfı T 
Boğenmı:ş dıyorlar ve.)8 beğenme· 
~ diyorlar? s.Aenen kim? Befen· 
lniYen ldm? 

Orta.da ne bfT miklıtf v•r, ne bir 
llıUnekldt. ne de ıorUııtırde bk lfttl· 
11adı temsil! 

Bir <kW'U ~ti.ki~·, ;lc»)W L'· 
le .. > 
~yordunı k( bu kanaatte be· 

lllrnJe mll~rclt ole bıri ~ 0 da 
~ıızat Ertuğnıl Muhstı:ıdlr. zma. ha· 
~ıltaten sevdıttm bU eski ®st, ben· 
11ckı bu kanutln tahassulunda mıl· 
tıl&ir bile olmuştur. 

bft" asil fer.ııgat de hlssedill)'<>r. 
Bundan som-a «Türic Tiyatro 11,. 

nun, en ar: Tuvırl ~r dcrece!!ı:t· 
ete kıymetli oları sütunlarına bafiltll 

eğdim. 
tura! ederim. bu benun lçm bır Ş· 

kencc oldu. Na&ıl yazabılmı ruı ' u 
yasıyı ~ Muhsin? 

senı ne derece iğz.ab etrn Jer, se.ü 
nasıl b4J derece kend.nden geçırebı · 
m1'W? Tepeba.fı kfişkünde hangi 
yag"'rıu» tayfı le başbaşasın kl 
mecmuan!Q 133 Uncü sayısında l>Oy· 
le ganp bır yazı senın imzanı taşıya· 
bilı:ı or? Bir defa sen nesın? 

J,fUnekklt mlSin? RcJuıör milsUn? 
Aktör mllsUn? MUcllif misin? Ve 
kendine han~i te.,hisı koyarsan koy, 
bıl Ju terb ~ c 'e nezahet hudutla?ı 
lçind söyı.necek her söze, san'at 
muhitinde dola.şan hu vat.andaı; gibi 
efendi cfendı mukabele ctmeğe \"C 

her tenludc a , bır tahammW &öS 
tcrmete ın<ıcb\lrzun ! 

Senın YaŞ1nda ınsan olgunlaşır. 
OlgUnlaş artık canım. 

Sel illi ı UZl~ıp Haht Fahri ile 
kavga etmek~. c.filA.n bana dilş· 
maniık edfyor.> ı;ıbi fikrı abiUerdcn 
vazgeç. 

Ve bUyUk kelımekrlc kendıni ve 
etra!ındakııect beyhude hulyalara 
dUşUı-me! Bu tiyatro dedtğın şeyin 
cmıhrabı ııan'at , <mabcdı edeb> sa
yıldrğı de'Virl rf eHıamdUlillAh pek 
"erllerde bıraktık. Bu fasaflsoya. •n 
son inanan SUreyya Paşa idi galıba. 

Bu fı\nı dUnyada herkes her\'Cyl 
yaldızlarından sıynlı görmek sUTına 
ula.11tı. S~ Tepebafını Oi~'JllPe yap· 
ma.k vehmın saplanma! 

Oraya tek lllı.h gırmtdi \'C strmı
yor. 

Bir tcesstıiu ılEfıar etınek v:e bir 
nasihate fmktn bulmak için elime 
aldığım kel>emı bıraktrken Slrlnd· 

berg'den aldığın cUn1le üzerinde b ~ 
an <1'1rmaııyım. 

Ne demiş StilndbeTı;"? 
San'at ~erlcı ine mil bet bir ruhla, 

iyi bir nıyctıc, temiz bu· kalble scvı,:l 
vo hürmette yaklaşmalıdır. BütUn bu 

şartlar insanda olmayınca. dünyada 

zaten an'a.t ese. l dıye bir ~ey kal· 
rı:ıaz.ı. 

Fitm seyrHe mi 
avutu;uyor? 

Londra, 14 (A.A.) - Beavec.b· 
rook heyetile MoskoYQC}a buHinan 
Jngiliz mebus gazetecisi Vernon 
Batlett ~onn ajall6ı mtlhabirine 
§U beyanat.ta bulunmuştur. 

«Moslrovamn dUısmesinin RU1ya· 
da karışıklıklara sebep olebi~i 
\ eyahut bir sulh harekeli mcyda 
na sctlrebileccği fikirlerini şimdl 
tamamen tcrkctmck lazımdır. Rus· 
lar ilanihaye mukavemet ctmeie 
karar vermişlerdir.• 

Vernon BaeUett, Londrada ve 
bütün dünyada Moskovaya giden 
heyetlerin kazandıkları muvaffa. 
kiyetln şumuhı muŞkUlAtla anlaşı· 
lııbilmektedir, dedikten sonra, Sta. 
lin ile bütün Sovyet mütehassısla· 
rının istedikleri miktarda mal:tt· 
meyi İnsiltcrcnin azami nlsbctte 
bir yardımla mütemadiyen ver· 
tnekt devam edeceği husudunda· 
ki kar.arı Rusları mukavemete 
te5vik eden en bi1)0 Uk amil oldU· 
sunu söylemiştir. 

Moskovaya 1:kien İngiliz heye. 
tinin yaptığı diğ r bir tcsır de, 
daha az mevzuu bahis edilmesine 
raJ:men, müttefikler arasında ma· 
nevi tesanüdüt duygusuna iT1kiJaf 
ettirmls olmasıdır. Lord Beaver· 
brook'un Moskovayı ziyareti Mos· 
kovalılara İngilizlerin nasıl çalıs
tıklarını ve dfı~man bombardıman. 

farına nası mukavemet ve taham· 
mtil ettiklerini gösteren filmleri 
seyretmek fırgatını vermi,tir . 

Rushırın çall:§ma tanları Lord 
Rea~-erbrook ve Bartlett He bir 
liktc bütfrn İngiliz ve Amerikan 
heyeti azalarını çok mütehassis et· 
mi,tir. 

İngiliz gazeteci mebusun dediği
ne gôre, Rus amele, tcttntk bilgi
leri ve tahakkuk sahasına koyduk 
ları ma;aile!"ilc, murahhas heyet. 
lerinin h~eret ve takdirini oel
bctmift.ir. Barlett, Rus kadınların 
~ ü.ksck feragat ve !edakftrlıkların 
dan ve eskeriya yardımcı servisler · 
de ve hatta muharip of9rak g~· 
tcrdikleri biıyük tehalüktcn dolayı 
fevkalade medhü sena eylemiştir. l3ır ılti yıl evvel, bilnLeU\ nuıi bir 

'itaile ıle guab& geUp i'uetecılere 
'leş püslrilnı'ldt ht,leUne yme tutu.· 
11"tu zaman. onun ımasıru ~yan 
bır nıakaledc ~yi-o bir cfun~ oku· 

o halde? Cclllleltıne neden liteş A l m a n 1 a r 
pi.lskUrUyorsun be birader? Rudo/I Hess 

tııu~t'urn: 
Bu arkadaş da işte <Har.ı:et. e I 

ne ki tiyatromuz: c:mUsbet bir ruhla, iyi btr niyeti. tc· sokag"'ının 
<Clazetelerimiz mlz bir kalble, se\.·m ve hllrmetle 

ile Olsun?> b' d 
Cflzct... Gazetelerimizin ı;azcteden )'akJ~nıış.> 8 lnl 

b;ı~ka herşcyc benzedikleri muhak· E er Tepcbafındakl temsi!, Pöh· deg"' /.Qlirdi/er 
ltııktır. Tıyııtromurun da tiyatrodan pQhleını olsaydı Strlndber:'dcr. uldı· V 
başka herşeye bcnZCdığl muh61kkak tın <lyet!> c uygun hareket etmiş Stokholm, 14 (AA.) - Reuter: 
tılduğu ı;il>i. olur muydu? Dcmokraten ~ctesinln Berltn 

Ve bunda ayıplanacak tsrafımız .ınuhablrine göre Almanlar Drcsden· 
~kt.ur. c:Karın<:a kaderince ... > de· Olmazdı tabu ve .san'at eserı yani deki Rudolf H sokağının adı d!!· 
lrıc~er m i? Hamlet hnha edılmlş olurdu. ~lştlrllcrek Gerhard Wtı~cr hastıı.· 

Bı.ı cılut boylece mallın olduktan Tepebaşında bir hafta evvel imha hanesi konulmuştur. Bu suretle Al-
~cııı sadede dönelim: cdllmıt olduğu ~ıb!. manlar HesS'ln canlı ıson hatırası 'ı 

lı1ıt lfim Tasvlrl E!kllr kolleks.yo· Şın1~u ba . da silmek U!temışlerdir. Bu karann 
lıı.ıııu ceti;tmek oldu. Celtlettln Ezl· na, belkı; ne için bu kadar ı;-eclktlrllmi., oldu· 
ile imzalı uzun yazıyı dikkati-; uıt~· - Behey adamı Gitmedin, görme· I ğu bılinmiyor. Hatırlarda olduğu 
G11ırı. 0 derect'dc ki, uzun zaman .ııla· din, no dıye böyle )ilk ekten atıyor· Uzere Hcss hiçbir vakit part den ve 
~tını keGtlğim bir bran~ ait malO· sun? di~enler belkı bulunacaktır. İt· hükQmettcn çıkanlmamıştır. 
lııatıın1 ::orlukla seferber edet>Hd ğilll te cevabım: 

l\.ırı, ınuhtaç olduğum seJuzliğ! b ... ~ - CllJnedJm. i'Öl'Dlcd m, fakat b. 
11'k hatA.sına tı.:tulan ~Zl arkad;ı.f· lı""""'m zı 
lrı .;-·- · ra Tepebaışında nanı:ere 

'1'11 peylad1m b!le. ı ve 5es olmadığ 
~ihayet şu kanaate ulaııarak goıı· ını bllıyorum Tiyatr~ 

tl'lrııı Tasvırı Efkar &ü;unlarınde.n da ise esas liestlr. Ses ı:ı: aktörlerle, 
\~ltdını: mankenlerle liaınıct monte ed!leblllr 
~~IA~tin, bu ya.zl.llıooa bitaraf.> nu? 
(Ceilıcttın bu ya.zu;ında saıAhfYct· 
\ 

•Ccttıettin bu yazısındiı. iyı nly~ 
'1-çe,,eeı içinde kalmek için a:mmı 
~a Cöetermif. Yazının ilet' satınn· 
b:t- btıen, duyan, IDUha.keıne eden ve 

1 Şeye i!lau.n bir mÜIM!vverin ken· 
~1nı nl&hrıım et.mete katianamıya· 
~ ın~rn intiaJden kaçınmak gibi 

!iL 

N izamcttıo ·adı 

Miirakabe teşkilatına )eni tahsisat 
Verildi 

ViUıyctlcrdc kurulacak f t 
murakabe te kllatını takvıye ~~~, 
kadrolara llfıvclcr yapılması bu 
iş için on beş bin lira tahı:.isa~ ve. 
rHmcsi takarrıir etti. 

4lman ticaret 
Berline 

heyeti Dün 
Döndü 

. 
bıı.. 8erl~r. hareket eden Alman ti" aret heyetinin reM Doı..-tor Klodyıt" 

tıı.u'llre~ e binerken 

,'i~ milyon liralık Türk · Al· mfştir, Bir hafta evvel Bcrllnden 
~tı lktı.'!adl anla~asını imz:alı. gelcm Bcrlin bUyilk elçimiz Hus. 
~ doktor K lodlO:s riyasetindeki rev Gerede de otomobille Sofya . 
~ 1an ticaret heyeti dün tayyare Bilkreş yoluyla Berlinc ı;itmck Ü· 

c.ıta.nbulcian Berline hareket et. l zere İs\anbuldan nyrılmıştır, 

/ ngiliz Tebliği 
<Başı l incide) 

hUcum elmiş ,; o dU~anı ı;:erl atmış· 

tır. 

Cereyan eden 9fddetli çarpışmatla 

dUşmanın 4 .tankı tahrip edilmiş: bir 
çok esır ve harp malzemesi alınm.ş· 
tır. 

Londra. H (Radyo • Saat 9 l -
Orlaşark Brltanya hava kuvvcUerı 

umumi karargA.hının tebliği: 

11/12 gecesı ağır bombardıman 

tayyarelerı Bıngaz. ve Trablus ııma· 
nına hücum etmişlerdir. HUcumun 
sıklet merkezini bılhıuısıı Bingazlde 
Katedral rıhtımı teşkil etmiştir. 
Trablusta bir çok hüyilk yangınıar 

çıkarılmıştır. 

Dün. hudut bölsooindc tayyarele· 
rımlz dU~an tayyarelcrile çarpış· 

mış ve ikisi dUşUrülmUştUr. 4. tayya
remlz gerı dönmemiştir. 

Deniz tayyarelenmiz Akdenizde 
düşman kafılelerıne hUcum ctmtşle:· 
sc de havanın t'cnaıı:ından dolayı bu 
hücumun netıcesı anl~lamo.n11ştır. 
Diğer denız tayyarelenmiz Slcilyad'l 
bir hava meydanındaki kışlııyı ınıt· 
ralyoz ateşine tutmuştur. 

İngiliz amele sendikası azaları 
J\1oskovada 

v l\tskov~, 14 (A.A.) Mister 
\ alter Cıtrlne ve İngiliz amele sen 
drkasının dift'r baları l\losko\•aya 
gelmişlerdir. 

İsviçre :\l acaristan ticaret 
mukavelesi imzalandı 

Londr~. 14 (A.A.) - İsviçre 
rayosu, lsviçre ile Macaristan a. 
rasında bir sene müddetle devam 
etmek üzere bir ticaret muahedesi 
aktcdildiğini bildirmek tedir. Mu. 
ahcde ı İlktcşrinden başlamakta· 
dır. 

Bulgari-atan Rtts 
alehdtrlığı 

haktarmda yer 
ab~r mtı? 

1 Batı Awupaetndaki 
Alman kuvvett.eri 

azaftrtmtş. .. 

Fakat sefer
berlik 

şagıalarıda 
tekzip 

ediliyor! 
Ankara, (Radyo gazetesi) -

Ru$yaya açılan savaeı Bulıarfsta· 

nın da bcnimscmi olduGu anlaşıl· 
maktadır. Aniaşılan BulgarUitanL 
ıücendiren Rus ll-OŞl"iyatı, Bulıa· 
ristana paraşütçü indirilmcei ve 
Bulgoristandaki Rw; tatıaftarlarının 
l.ahril".tıtı olmuştur. 

Bulgar nazır ve meblılsları son 
zamanlarda memleketi dolaşarak 

mücadelenin mahiyeti hakkında 

söz söylcmi&lcrdir. 
Son günkrde Bul~ar radyosu

na yabaneı bir ses karışmaktadır. 
Bu yabancı ses, Bulgar r adyOEU· 
nun her sôykdiği sb:ıc cevap ver. 
mekte ve hazan yabancı ses il<! 
Bulgar spikeri arasında bir muha· 
vere şeklini almaktadır. 
Seferberl ik haberi tekzip ohunıyor 

SoCya, 13 CA.A.) - Bulgar rad· 
yosu Bulgadstanda umumi sefer
berlik iifın cdildif:inc dair bir ec. 
nebi membaından verilen haberi 
katiyctle tc:kzip etmektedir, 

Yakın Şarka 
Amerikan 
gardımı 

Tayyarefer uçarak 
geliyor 

Fakat İngi
lizler bir 

ihraç hare
ketini mesele 
görmüyorlar 

Ankara, 13 (RMyo Gazet.eal) 
Tas ajansının bildırdiğine göre 
AlmQnlar Bclçıka ve batı Avru· 
pnsmdakı askerin ~ 75 lnl Rus 
ceımeslne çekmıtlır. Batı Avru· 
pasında nsker miktarı hiçbir za· 
man ltıı kadar zayıf olmamıştı. 

Ba&ı klmMlere göre, lngtliz· 
lcrin batı Avrupa.sına taarruz 
etmek için tam zamanı olduğu· 
nu flerl ı.<!irUyorlar. Bazı talebe· 
ler bıle Mıster Çörçile milraca· 
atla buna te,cbbUs edilmesini is· 
temişlerdir. Fakat 1nglliz ga.ze· 
telerl bli§layıp ta neticeı;ız kala· 
cak bir harekete hiç bqlama
mak llı:ı:rmdır diyorlar. 

PCl'fonya b~11ektlhıin fikri 
Stokholm, ız (A.A.) - Ste· 

fani: Londr dan bıldlrlyor: 
General Sikors!ti harbi kat.an· 

mak imkanlarını elde etmek lçi:l 
1ngiHz!erin Avrupa kttasına as· 
ker ı;ıke.rmatn te~ebbüs etmcle· 
li liızım gcldfğfni söyicmi~tır. 

General şunları lltıve etm~tir: 
l<'akat böyle bir teşebbUse gı· 

rişmek ;çin uzun bir hazırlık yap· 
mak Uizım gcld1ğlni zanntdıyo· 

yorum. Ha1bultl böyle b!r ha:ı:rt· 
lığa henUz başlanmamıştır. 

BISA BABEBLER 

l\rt)IEFERR1K: 
-------ı 

* İstanbul vali muavin i Ahmet 
Kınık, Beyoğlu kaymakamı Ga. 

Kahire, H (A.A..) - Amerikan !urun nuıoı&ları 60 liradan 70 lira· 
si\il tayyare mütehassısları yakındıı ya, Bakırköy kaymakamı Bahlr 
Afrikad:ı batı sah\llerinden Sudans ôztrakın maaşı da 69 liraya çıka· 
kadar muazzam bır tayxare teellma· rJlm.ı tır~~~~--
tı plAnının tatbikine başlı) acaklar- * Geçen hafla içinde ~ehrimize 
dır. Atlas denlzl Uzerlnden ya uça· gelen Ticaret Vekili Mamtaı Ök· 
rak ''eyahut vapurla .sevkcdllecek men Ankaraya gitnıi~ir. 
olan bomba ve av tayyareleri hava * Dün bir altının fi)·etı 2:5 lira 
yolu ıle ve orta Atıika Uzerinden idi. 
doğrudan dotnıya Sudana ve Sudan· * Devlet. Denizyolları işletmesi 

Adalar ve yakın sahiller hattı için 
yeni bir kış tarlfesi haıırlamıştır. 
Tarife, yarından itibaren tatbik 
mevkiine girecclcHr. 

dan da orta şarlca Sc\.·kedileccktlr. 

Alman Tebliği 
(Batı 1 incide) 

Derlın, 13 (A,A.) - Alm;ın or· 
duları başkumandanlıı;ının tebllği: 
Do~u cephesinde hareketler ev

velce tcsbN. cdıldıgl uzere devam 
etmektedir, 

Azak den.izi meydan muharebe· 
sinden kaçmağa muvaffak olan 
düşman bakiyelerinin takibi sıra. 

sında bir Sovyet teşkili yakalan· 
mış \ e imha edılmi.ştlr. 1100 eslr e 
33 top aldık. 

Dinyeperin dogu kcsimindekı 

muharebede bir Hırvat alayı da 
ilk defa olarak atc~c girmiştir. 

Viyazma yakınında çcvrllmis o· 
lan Sovyet kuvvetlcrl11in imhası 

hemen hemen bitmıstir. 
Leningrad önünde çemberi yar. 

mak için düşmanın yaptı~ı teşeb· 

hüslcr bolseviklcr için pek büyük 
zayiatla puskurtiılmuştür. 

Savaş tayyarelerimiz diln gece 
Moskovada askeri ehemmiyeti ha . 
iz olan tesisleri bombalamışlardır. 

Dün gece oldukça çok İngiliz 
bomba tayyareleri Almanyanın şi. 

mal batısına, batısına ve ccnubuna 
akın yapmıslnr ve bir çok yerlere 
infilak ve yangın bombaları al· 

mışlardır. Halk arasında oH.ı ve 
yaralı vardır. Muhtelif yerlerde 
binalar harap olmuş veya hasara 
u~ramıştır. 

Ankara, 13 (Radyo gazetesi) -
İtalyan kaynakları Moskovanın bo 
~altılmakta olduğunu resmt ma· 
kamların evrakını yakmak için 
emir aldıklarını ve diplomatların 
Rus hilkümetini takip edeceklerini 
bildirmektedir. 

Berlln, 13 (AA) - D. N. B. ajan· 
sının bilchdl~ıno gore, Brlanıık'da 
husule gctlrılen cephel<'rdc çember 

içine alınan Sovyet kıtaları dUn ke:ı· 

dılerlnc şarka doğru bir yol açmak 
lı;in ncvmldane teşebbüslerde bulun· 
mu~lar ise de her defasında Alm ın 
top_çusunun minin ateşı!A geri plh· 
kıirtUlmUşlerd r. Sovyctler pek aı"tır 

zayiata uğramışlardır. 
Bu mıntakn.da alınnn esirlerin ve 

malzemenin miktarı durmadan art· 
maktadır. 

Helslnkl, 13 (A.A.) - Stefnni: 
Murmanks demiryolu muhtdif 

noktalarından kcsllmlŞ', mUhlrnmat 
yUkli.1 iki tren bomba isabeUylc ta· 
mamcn harap oimu~ur. 

* Bezı dairelerde iş sahipleri ye 
rkle muakklplerin iş takip ettik · 
!eri gôrüldüğünden resmi vcka.Iet
namcsi olmıyan hiçbir kimseye iş 

takip ettirilmemesi alc1'kadarlara 
bildirilmiştir. 

* Bcvit<laş ile Ortaköy arasın· 
daki uÇıarağan sarayı» ke-.mcrin!n 
uınumt hela haline getirildiği gö. 
rUlcrek bu hususta Beşiktaş kay. 
makamlı{!ının n;ızarı dikkati ceı. 

bolunmuştur. 

Bl!:LEDİl'EDE: 

* İmtihanda muvaffakiyet ka· 
zanmış olan alaturka musik i sa· 
natkttrlarının icrayı sarı'at cd~bil· 

mcleri için diğer esnaf gibi birer 
de sıhhi muayeneden geçirilmeleri 
kararlaştırılmıştır. 

* Mahmutpaşa ve Topkapıda 
yapılacak olan yeni modern ye. 
raıtı hclalarından sonra Fatih ve 
Üsküdarda da birer yeraltı helası 
inşa olunması kararlaştırılmıştır. 

* Şehrimizin bazı semtlerindeki 
bakkallarda satılan gazlara mazot 
karıştırıldığı hakkında belediyeye 
mutat şikAyctler yapılmıştır. 

* Belcdi)•e bilgilerinin okullar· 
da ösrctilme~i hakkında belediye. 
nin Maarif Veklılctine yaptığı mU 
rncaata vekalet müsait cevap ver
miştir, Bu gibi bilgiler talebeye 
konferans halinde gösterilecektir. 

* Kadıköyünde yeni yapılacak 
olan Söğütlüçc§mc yolları inşaatı 
dun 24 bin liraya ihale olunmuş· 
tur. 

* İtfaiye elemanı yetiştirmek U· 
zere kurs açılmasına karar veril· 
mtstır: Kurs yakında tedrisata baş 
hyacaktır. Dlğer villıyetlerden ge. 
lcnlcr de bu kursa alınacaklardır. 

* Münaka!At vekili, Erzurumdan 
trene Hopadan stleple İstanbula 
kesilecek hayvan gönderileceğini 

belediyeye bildirmiştir. 

Çivi stıı;ı serb~t bırakılıı.cak 

Slovakyaya ısmarlanan 700 ton 
çividen 100 tonu şehrimize gelmiş 
tir. Bunların te\'?İat l istesi 1'ica. 
ret Vekaleti tarafından tasdik edil 
diğindcn tevziata baslanm ışlır. Gc 
riyc kalan 600 ton çivi de yakında 
getirilecektir. Bu geld ikten sonra 
çivi satı larının taınnmiyle serbest 
bırakılması dü~ünülmekt.ed ir. 

Xll unaı asnn en büyUk faciası 
.......,_1ci Napolyonun----

Moskova Bozgunu! 
Y- : Nepol,_.a ... tıe .... 

sureta,... 
rtiıırqe79 ce\'.fl'etl: Ş&ldr BUOll 

Erı:ö&ı.m.:ı 

- işte yara burada! Fak at ken· 
dlmde vazifeme devam 

etkcek kudreti hala bul uyorum 
- 3! -

Ben. bu llç kll,lnlııı Uzerine dotru 
K~tuğum zaman, b14" Rus neferi Jd 
adımlık r mesa.feden silahını ba:.111 
çe\-ırdi ve at~ etU. TUle ağzın

dan atefin çıktığını: fakat ntşan :U· 
ma.t"a !Uzum olmıyan bu mesafede 
vurulmamı:ş olduğumu hayretle gör 
düm. Anl~ılan, tüfekte barut vaı. 

fakat kur'1Jn yoktu. !Rus neferi, ağır· 
ca :yaralanmış oıac..ı.ğımı kabul ede· 
rek, sırtını dönfip ötekilerin y nı 1a 
gıtmetc kalkı\ltl. S.r.e en fecllnl söy 
liyC3dm. yaralsnmamş olduğumu ır.ı· 
rtlr gbrmt'Z, iki adım geri fırladım: 
Gtya bu defa ben ateş ed«:ektlm; 
halbuki elimde tllfeğim yolunu~! 

Heriflcrlne üzenne atılıyorum da 
slhlhımın bulunmadığmın farkında 

defilim ..• 
I3u sırada koşarak yanıma bizim 

kahraman kolnğası 'Rou,-tan gel. 
di.. aramızda geçen sözleri bura. 
da size de yauıcagrm, 

- Zavallı oğlum' Nerenden ya. 
ralandın? 

- Yaralanmadım komutanım. 

- Nasıl otur ogull Herif ik i a. 
dımdan ateş etti: 

- E\·et komutan. 
- Peki, silfihın nerede?. 
- Yok komutarıım, ben elimde 

sanıyordumı. 

- Deli !.'OCUk! Bir daha böyle 
haltlar kar!JttNna, hemen kendine 
bir stıah buf. Haydi bakalım! .. 
Sağa ~ola bakınırken, bir silah 

ele geçirdim .. Bu, boğaztanmışlar
dan birine ait olmak, yahut benim 
gibi St".rscmin birinin bıraktı~ı bir 

Bizim gibi o da burada sabahı bul
malıdır. 

Gerçek, yangının vCTdiii kor. 
kunç renkli lfık, sağe sola Ctdip 
gelmeler, bize lstikametimb.i de 
aşırtm1ştı. Nereden gelmiştik, ne. 

reye gitmeliydik, bilmiyorduk. 
Neferin yaralandığı andan beş 

dakika kadar sonra, yangın büyUk 
çifttik bınasma da sirayet etti. Jçc. 
ride dayanmaya savaşanlar bu die· 
fa diri diri yanmak tehlikesini? de 
maruz kaldılar. İşte bu sırada Rus 
lar teslim olmak tcşebbtisiınde bu
lundular. Ku~ yağmuru ortasın 
da mc) dana çıkan bir Rıs.s l..""W;ük 
subayı, teshm işareti gösterdi. J'a. 

( A rkMI' .,...) 

( BULMACA ) 

silAh olmak Jazımdı • .Baktım, dolu Dunkii boln1acanın halli 
idi de. On beş adım ötede, gbriln Soldan sağa: ı - Bir cins balılt. 

memek lçin iki kat olarak yürü 12 - Heylıat, tavuğun bahis tutuş· 
mcğe çatışan Rusa doğru döndüm maya yarayan kemiği. 8 - Bir n:l 
ve tallmgahta imişim gibi, dikkat ta, dibine ışık ,.·ermez. ~nat. 4 -
ve sükunetle nl~an Alarak tetiği 1 Asya, 1şte. 5 - Tersi: Banknot. du· 
!;ektim: Kur~tın yerini bulmuştu. ! rA1< yKi. 7 - Orta rkla bir cmt~
Hcrif acır bir yara almıştı. Boylu hk, su d ğıtılan yer. - Sonuna !nr 
boyuııca ayağa kalırtıfını ve l)iran D llAve edince niyaz, tersine: E ki 
~onra kollarını iki yana bLrakarak bir l"iltbe, t'rnnsızca ruh 9 - AT'&".· 
devrildi~ini iÖrdü.m, tam b'L...sıra· nıı bir U ılA,·e edınce patlar, tersınc: 

da herifin üzerine doğru koşmuş Soğuk bır 'iey, teısınc: Beyaz. ıo -
olması lAzımgclen Roustan'ın da Tersine: Etrafı su çe\Tl11 bir h&lkt. 
bir ktiıç yerleştirmişti ... Bunların 11 - Budala. 
hepsi, vtıruşmalar. konuşmalar. Yukarıdan aşağı: 1 - Sen~nln :a.k· 
göz açıp kapayıncıya kadar olup samındım, iki. 2 - Elemler, htazı· 
bitmişti, Kofağası benimle ne va bu~n bır semti 8 - Şahıs, sal nıw· 
kit konuştu: koşarken mf konuş. !~den. 4 - Rabıt edatı, dişma:ı, 

muş, yoksa 'hiç mi konusmamıştı': ter ine: Hane. 5 - Bir gıda. 6 -
yarım d1ıkika i~inde butun bunlar I Bir muslkı aleti. bır edat. 7 - B r 
nac;ıJ olmuştu!.. mUlet. zabit. 8 - Bır nota, ua. 9 -

Fakat daha garibini de söyleme· Bir hastalık, ebedi. 10 - Askerler, 
!iyim. Çiftlik binası içinde ve o· yıı.pma 11 - Tcntl: Bır nota, Frarı· 
nıinde in.<;anlar birbiriııi boğazlar- sada bir şehir, fransızca ada.. 
ken, etrafta, sık sık degişik man- Diirikb bulnu.ıeaıurı haMi 
zaralara rastlanıyordu. $llradan Soldan sağa: ı - Alacak, kaya. 
buradan Rusfarın çıktığı ve biraz 2 - Cevat, Is. 3 - Aciz, ramlz. <t - • 
cvve-1 kendinizi emniyette sandığı. Mola, avam 5 - Ek, aban, ah. 6 -
nız yerde az sonra çetin boğuşma· Tc <eleri, la. 7 - Yalel. S - Scm1'., 
!arın geçtiği görülüyordu. Nfte. ılık. 9 - MI, acaba. 10 _ N'am, a· 

kim, iki dakika Fonunda, bitkin ktl. 11 _ J.a, ~ıvral<. 
blr halric bir neferin koltugunda Yukarıdan aı,ıatı: ı - AIAmet, ,;ö 
ayakta durabilen alny komutanınm nut. 2 - Cokey, la. 3 _ Acı!, kısım. 
yanına geldigim zaman. Rusa ateş -4 - Ceza. clem. 5 _Av, Alem. 6 -
ettiğim yerde yeni bir kalabalık Kara belA, sı. 7 - Davar. 8 ~ Mani, 
meydana çıkmış ,.e süngüler biri. icar. o - Mi, a!Aka. 10 _ Btz, al 
birile çatı.şmağa başlamıştı .. Biraz ıbik. ıı - As, bakkal. 
sonra Roustan da komutanın yanı. 
na ıeldi. Kıhcı kıpkızıl kan ol· 
muştu, 

- Kendime yol açab ilmek için 
bc.cı kişiyi devirmek lazımgeldi. 

D iyor du. Ve baldırını işaret e· 
dcrck: 

- Fakat bir hatıra almayı d a 
unutmadım! Sozlerini Have ediyor
du, 

Filhakika kolağa ı, baldırından 

bir sOngü yarası almıştı. 

Dakikalar geçtikçe, bulunduğu. 
muz yerde rahat ne!es almak im· 
k~nı kalmadı. Albayı kolundan 
tutan nefer bir kurşunla göğsün· 

den yaralanmıştı, Nefer sarsıldı, 

Fakat dimdik ayakta duruyordu. 
Albay ona yaralanmış olduğunu ve 
çekllmesini söykdi{li znman. kah. 
ramaıı çocuf un verdiği cevap her. I 
kesi ağlatacak kadar milhimdi. Ne· ı 
!er albayın elini göğsünde açılan 
kocaman dcliÇe ı;öturcrek: 

- İsle yara bur?.da!. Fakat ken 
dimdc vnzifcme tievam edecek kud 
rcti hlHa buluyorum. Size yardım. 
da deavm edebilirim komutanım .. 

Komutan bu c:özlere ne diyt-bi. 
lir di. 

- Olmaz, oğul! Ben kendime 
bakarım. Sen yarana bak oğul!. 

Kolnsası sözC' karışlı, Vaziyet 
karmktı. 'Nerede bulunduğumuzu 
az sonra ne olacnl:ını, on adım o· 
tC!dc ne olducunu bilmiyorduk. Bir 
ltör döfüşüdür gidiyor ve göl:eler 
halinde görUlen birtakım insanlar 

- Bu rada kalsın, albayım!. Şu 

SİNE MA S I 

M'OITnNA OLAa.u 
YARIN AKŞA:\I 

Prorramını deti~1iriyor. B ü. 
tüo seyircileri ga.şyedet'ck en 

muazzam m at'era filmi 

ORMANLAR 
HAKİMİ 

Şah~ri ba~lı •or 
\'atan ve a k için m ücadele1 i 

tasvir eden tın 

Türkçe Sözlü 
Fevkalade miuınsen fil m 

Ilaş rollerinde: 

WAR:SER BAXTER 
Ve 

BRUCE CAISAT 
birıbirini doğruyorlardı. l 
anda gideceği hiçbir yer yoktur. ll•••••••••••mll 
Etrafımı:ı m eçhullerle sarılıdır. 
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- 1 ~ÜZELLlt(. 
1 REÇ.ETESI 

•ıı~ 
aş·Diş·Grip·Nezle· · ırıkllk· oğukalgın , .. -Romatizma· 

Ve Bütün Ağrılan Derhal Keeer, isim ve Markaya Dikkat. 1a1Pi11 Yerine Başka Bir Ma-rka verf.rferse Şiddetle Reddediniz. 

Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iş etmeleri 
Umum MDdOrloğ-nden: 

Mektep kaçağı ! 
1941 yıl-mm 15 i ci Teşrinden yeni ilana kadar Pazardan başka günler için 

ril..ı: •e son hareketleri gösterir kışlık ev kat tarif esi 
Çau.n: 

llunt BeU:ı No. 'I'._, İlk Son No. Y-0llar ilk Son 
h~~~~hl~~:•~= ı~••••m••~•=•••••••••••••mmmmama•m~~em•=m~•••••••••~ 

P. G. WODlll BOUll ı 
-ı-

_____ _. ! 

o sene :ı:oU kmüooııim mWJaba. ladtm. Bu yae birkaç mektep ar- 1 
:cal.aırıoa iştirak etmek .ıçi& :Bint· kadaşüe beraber babastnlrı şato.! 
ıey'e gelı:ırişt.irn. Müsabaka saıba.hi sı.ma gidecei<imiş. Betli ~ ctavet !· 
ıteldeki odamda giyinirken bir ih· etti. . : 
tiyatsı.zh.k yapıp yapmadıt;:ıunı ken - Ciddi mi seyiüyorwR«z ef~. r 

1 
ili kendhnc seruyordı.ım. Uşağı dnn? İ' 
;ağırdım: U~ağtm Cim, Mis Lilyan.tle stk, 

- Bana baiı:nıı;z Cimi !Buraya sık göri§memi dıoğr.u buhnu.yG("· 

;eldik ama. başınM1J8 b+r münase· du. •

1 betsizlik çıkmasa di)'(ll'um. Feua bir siikfM: başladi. Ben, a-
- Ne gibi efendim. ilernHı (ıiflatçı!-0 di'}'<! meşhur olan 1 

- T.eyzcmin dostlamıdan Mis isınfne ~yık olmak için ~<:imi Sik· , 
\1ap vafdır. Bt1rada genç kıZ<iara tun. 1 

nahs-us bır leyli mektep açmış. Filhekik.a Cim, beni birtakım fe· ı· 
Eger teyzem buraya geleceğimizi lıiketlel'den, beloi~ardan, bilhassa 
ocrenmiş olsaydı muhakkak dos- birkaçkere evlenmek t-ehlikesinden 

k.alluş ka.lkış -00 

:;;-1.:i-..Jt'Qıcl 
ı;;.ı 18/ a Taksim-Beyaııt 6.lO 23.30 t:ı:ı 

Hl Tine!-~l;li 6.00 2S.M u Beyazıt-Taksim 

= - -..-·-- ı;.ı 19 Kurtulu§-Beya;at 
11 Şi5t'~...e:Tt 6.25 22.07 r/l< Beyazıt-Kurtuluş 

_Boy~-~i 7.00 22,50 .... 
.;ı 19ia Şişli «MPO» Eminönü 
~· 

Fa.tda ·-.:ffarbiye 6.15 22.30 .... Eıninön i.i-Kurtuluş rr.t 
tn ..:- ~--Fatih 7.00 23.30 Kurtıılu:;r-Eminonü 

tala Alrsa<>ay--lfa.rbiye 6,20 22.27 22 Bebek-Eminönü 
HnrmY<?-Aksar.ay 7.03 23.10 

.... Em i nönü--Bebe k "· 41 - ..111 Behek-Beşiktaş .. 
14 Mac;ka--Tünel. 19.53 23.24 .::ı 

;.. .,., Orta köy-Akc:aray 
Tüııcl--1\'laçka 20.14 23.45 

vr ~) 

J"' Aksaray- Ortaköy 
"· .... 

16 Maçk.a-BeyaZlt 6.20 23,23 
.;.c :::4 Beşiktaş-Fatih <,";·~ 

Beyazıt-Maçka 7.03 23.05 1> 
Fatih-Beşiktaş ıı:ı 

.. .. 
16/a Şışlı «depoıı Emmonu 6 .. ıQ 7.07 1 ·z 32 

Eminönü-Maçka 7.03 20.03 
Topkapı-Sirkeci 

kalkış kalkış 

7.30 19.32 
8.03 20.05 

6.15 22.15 
7,00 28,00 

6.12 7.00 
6.45 20.0-5 
7,05 19.33 

6,30 22.50 
6.40 23,30 
- 24.10 

6.20 19.35 
7,04 20.20 

6.30 19.48 
7.12 20.30 

6.2<l 22.33 

l\ıI~)(:ka-Eminönü 7,21l 19.36 ~ ı----------------------------17 Şişli-Sirkeci --------6-.5-5 ________ 19 ___ 3_5_ ~. 33 

Sırkeci-Topkapı 6.52 23.05 
tunu ziyaret etmemizi isterdi. k·urtarm~tı. Bunardan aldığı sala- !! 

Hiç ştı.pheniz olmasın efen- hiyeOc bana bazı bazt bir si.ttniııte I 

:>.. 
Sirkeci-Şişli 7.28 20.08 .. 

-----~._..;~~-------------~-------~~~• M 17/ a Mecidiyeköy-Eminönü 6.~ 19.20 1 ~ 37 
Eminönü-Mecidiyclt~ 6,53 19.53 1 ~ . 

Yedikule-Sirkeci 6,15 22,38 
' Sirkeci-Yedikule 6.47 23.10 

Edirnekapı-Sir keei 6.15 22.42 
Sirkeci-Edirne kapı 6.45 23 12 

dim. gibi tahakküm ,etmek isterdi. Ne· 
1 

:\tis Map i~ bir defa geçen ı re<ie ise beni elimden tutarak SO· ı 
;ene, teyzemin evinde beraber ye. kaga çıkancak derecede ileri gi. 
mek yedikti. Bir daha karşılaşma. den halk!rini beienmiyor<:kim: 1 
nak için her fedakarh'a razıyım. - Tabii, dedim, bu da•;eti mem 1 
~ Pekala efendim. nuniyetle kabul etti'm- ... , ........ 111 .. •111••1111111 .. 111111mı1S111B::llB!ilı::!l::ll!:D!!:;ıııaI;:;:;zlll:s:ı:ı:c:ıı;:~111ıı:m:mıı .. 11:1lili:ııllll!m:ii!!l .. llC.aım::E!l .. !iltlllı'l~l:l!l'lmllalillll!!lstiJ 

-Sonunda. bir kere bir kız mek - Ciddi mi söyfuy.orsumız efoo. j ·.~,~::::::::::::::::::::::: 
1

1 1---------~~~·~ tebine yaklaşmak isterken başıma dim. 
1 

Devlet Dem; r ... a 
neler geldiğini her halde un\ltJn1l· - Cim, Mis Ltlyanın maHkt.-n~i an ilanları 
dınız Cıın! Bu da ayrıca g(>zütnu hoşunuza gidecektir, ----------------------...,..,.,...,.....,,,. ____ ,_., 

M~ltıımmen bedeli (3418! lira (8 )) kuruş olan vıldırıyor. 

- Evet efendim. 
- Binaenal€-Yh Cim: teyzem 

Bingley'e gekhğim+zi duymamalı. 

- Ba~üstüne efendim, Yalrıız 
'.Jir şey sormama müsaadenizi istir
hıım eylerim efendim, fılemtn içine 
btı kılıkta mı çıka-caksıniz? 

Bu fıııc kadar muhavereler ta. 
mamilc dostane devam ediyordu. 
Uikın fena bir yola saptığımızı 

kestirdim. Yeni yaptırdığım golf 
pantalonunun eninde sonunda ca· 
nımı sıkacağııu biliyordum, kendi· 
ıni, yavrularını müdafaa eden bir 
rli<:i panter gibi ciddiyetle koru· 
mağa hazırlanmıştım: 

- Efendim· : 
- Benim de ho,uma gieer tabii! ı 
- Evet efendim. 
- Demek mutabıkız Cim? 
- Evet. 
Ciddi oluşum, her şeye karar ve· 

rişim işe yaradı. Uşağımı alet et. 
Uğime sevindim. 

- Şimdilik bu kadar Cimi 
- Başütüne efendim. 

.... 
Otele akşamdan evvel dönemi· 

yeceğimi zannediyordum. Halbuki 
talih yar olmadı, İlk çarpı~mada 
mağlüp olarak müsabaka harici 
kaldım. 

Bulvarda dü..~ünceli düşünceli 

dolaşırken Cime rastladım. 

Beyoğlu askerlik 
şübesi.nin daveti 

Bey~lu yedl a.."'kerllk şubeeludeıı: 
Aşağıda sınıfı. rütbesi, baba. ismi, 

ismi yazılı Yd. subayların acele şu· 
bemize mUracaattat'l. 

51,800 meli'~ m•kabı GUrge:1 l\:ı. .;ı> 2-0.10.911 pazartesi günü :ıaat 

C15,3QJ on beş otuzda Haydarpa~ada. Car binası dahilindeki Komisyon 
tarafından kapalr zarf usulile sat!:ı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin <2.')Al liı'a (11) kuruşJtık muvakkat ~e. 

minat, kanunı.ın ta.yin ettiği V'!:.;h.t. larla tekiiflerini muhtevi zarflarını 
ayni gtin saat (14,30) on dört otuza kadar Komisyon Rclsliğ"ine ver
meleri !Azırıl({ır. 

Bu işe .d . şartnameler kom~yo ııda.n pal'asız olarak dağıt1lmaktadır. 
('8844.) 

ISTANBUL BELEDİYESİ Ş E H i R T l Y A T & O S tJ 

Tepebaşında Dram kısmı 
Bu akşam sa:ıt 26,30 da 

HAMLET 
(3 Perde) 

Bu ak'!S-m oyun yoktur 

Top. Tgm. Ahm~t Faik otw Gıya· 
settin ( 11731) P. Tgm. Muh.ittin oğ· 
lu Ali Güncü (47114) P. Atgm. Ne· 
dim oğlu Cclal Soyman (389ô.5) 
P. Atgm. Salih oğlu Nurhan Ceveı· 

(47321) P. Atgm. Ha!an Şüktii og-1:.ı 
Sezai (11:348) P. Atı;m. Ömer Cev· 
det oğlu Mustafa Nazmi (H24J) 
P. Atgm. Aptülka.dir oğlu Hüseyin 
Haki (13517/16278) P. Atgm. Sa.rr i 
oğlu Aziz (15082) P. Atgm. Rıı:a. --·Kimyager - 1 ZAYİ - Tabii değil ya, dedim, k?lı· 

gımda ne var? Yeni pantalonumu 
0 evmiyor musunuz Cim? 

- Bu kadar erken döneceğinizi 
çiy tahmin edememiştim efendim, de. 

di. Yoksa sizi otelde beklerdim. 

- Sevmiyorum efendim. 
- Galiba renklerini biraz 

buluyorsunuz. 

oğlu Mü:11r (13629) P, Atgm. Selim 
oğlu İsmail (40893) P. Atgın. RUııtü 
oğlu Ferıt. Apa ( 14.228) P. Algm. 
Mehmet Adil oğlu Mahmut Şevket 

Hüsamettin Tarlan 
lDRA.B TABLiU 126 KURUŞ 

BiU1o1111n tahlil&t, 
Eminünü E~k ve Eytam ban• 
kuı k~uı4a luetbey hamn· 

da ikinci kat :Se, 6 

ı 
Emniyet 6 ıncı şubesinden almış 

oidugum 5023 sicil numaralı ara
bacılık ehliy~tnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

- Evet efendim. 
- Biçimi de size pek mi.ibalega. 

!ı. pek son moda geliyor, değil mi? 
- Evet efendim. 
- Lakin benim pek hoşuma si· 

riıyor Cim. 
Bunu biraz sert ,.öyledim, iki. 

ıniz de sustuk. 

- Ben de tahmin etmemiştim. !14115) P, Atgm. O.;man oğlu Falı· 
Size teessüflerle bildiririm ki ilk ret.tin (31988) P. Atgm. Mukbil oğ· 
tuı·da mtisabaka harici kaldım. ıu Ahmet İhSan ErtUrk (26923) ,.;. 

- Öyk! mi efendim, ben de bu· 8. MI. Me. Fuat o~lu Ömer Nusret 
nu işitmekle hakikaten müteessü t323/71l Tbb. Tgm. Sami oğlu Sanıı 
oldum. Portes ı 36395) Ecz. Atgm. Hasa.11, lt•••&••••ammıa:;alll 

- Haklısın Cim! Zira rakibim Raci oğlu Ahmet Burna.nettin ZAYİ 
bu sabah karnını benden daha iyi (36852). 1 Eyüp nüfus memurlugundan al· 
doyurmuştu. Sopaları kuvvetle E<ıı,lktaş askerlik 'ılbeııl b&Jtka.o.· mış olduğum nüfus hüviyet cüz· 

Ahmet oğlu llasan Yılmaz 

Beyotlu HALK Sinemasl 
Bugiiu matine 11 de g~ce 8 de 

Lorel Hardi: Zafer dönüşü 
Türkçe. 
Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler 

Ge:en cevaplar: 

I~ 
BUG(:\B.Ü PRO<AIU .. ~ 

suııÇv çf<;l 20,15 Radyo Gaz. 
13,00 Müzik 2Q,ffi Müzık 

13,00/ 11.,00 Müzil 21,00 Zira. takvimi 
18.00 Program 21,10 Mtnik 
18,03 Mizik 
19,00 Müzik 

21,30 Konuşma. 
21,45 M'ti7.ık 

19.30 memleket .22,00 Memleket 
sa6t ayarı saa.t ayarı 
19,45 Serbest 10 z2.~ Mtmk 

dakika 22,55/28,00 Yarınki 
19,55 Miizik prognun, kap&ntl} 

TAKViM 
14 TEŞRİNİEVVEL 941 

SALI 
AY: 19 - GÜN: 217 - Bntr: 16! 
RUMİ: 1351' - Bkinc~in: 1 
HİCRİ: 13Gt - RAMAZAN: 22 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 

---
GÜNE.5: 6,10 12,37 
ÖOLE: 12,00 6,28 
İKİNDİ: 15,16 9.35 
AKŞAM. 17,31 12.00 
YATSI: 19.03 l,30 
İMSAK: 4,32 11,00 

KUSURSUZ 
,,. . . 
BiR TENE 

Malik olmak için 
T ecrübelermi 
GEÇİRMİŞ ~REÇETE 

I
. ... ... ._1ıv.· .... " .... 

şte; donuk ve se~ .,., cı .... ~· 
y~lattp yumuşatrım.k ve bu sa· 

yede şayanı ba}'Tet ı bl.r ctlde malıM 
olmak için tecnibelerini ~ş ye· 
nt bir '4 tedbir ..... Meşhur bir ~ aktris 
gençlik · manzarasını . idame için b1 

&üzemk reçete11lni ltultanwdı. '10 '!"'. 
şmda olmasına rağmen genç kız rol 
lerlnt orrıard1. Önce Penkreatin i~ 
hazmettirllmiıı blr miktar süt krerrııt· 
sı ile ayni miktar yine ha~mettiril· 
miş zeytin yatı karıştırın• n blln~ 
iki misli taze süt lmınıası ilave edı· 
nlz. Bu tertibi Eczacın11 da hazır· 
layabilir, Fakat az mtkte.rda patıaJI• 
ya mal olur. ~ renktokl ıyağSı:&> 

' Toke.lon kremt terkibinde saf zeytir 
yağı Ue hususi surette humettirtlırti~ 
süt kreması vardır. Cidden cildin b•" 
kiki gıda~ı olan bu tertip sayesttıde 
cildiniz beeJ.enec<?k ve ona adeta uı11• 
nılmıyacak dl?1'ecede bir gen.çlik ..,.e 
tazelik verecektir. Yukarıda resnıl· 
ni &ördüttlnüz kadın bıze yazıyor 
cKendlm bile inanamıyorum, Tol'• 
lon kreminin üç günlük istimalintit' 
scmra cUdim beyazlandı, tazelendı ~' 
güzelleşti.» Siz de <yağsızi T~kalo.1 
k~mlnl - tenin güı.el.iiği ıçln ıccrır 
bfiint geı;inni4 ve zamanla. takarrıı 
etmlş bu ı:ilulllk rec;etesini tt>erııııc 
edinıa. Bugun dünyaaın her tarafııı; 
da milyonlarca ltadm her ı;al>$ 
mıınta.zaman bu kremi kullanırı~ 
tadır. Tokalon kreminin memnıı111 • 
yet bahş semeresi teminathdır. ,...., 
takdirde parantz la.de olunur. __...., 

" En ldareff 
LAMBA 

s ' ~ 
•1~\•::m HEUOS, HllESSESATI ~ ,,, O gün hava pek güzeldi. Bu fır. 

.;:attan istifade ederek birkaç za. 
mandır cebimde sakladıgım bir baş 
ka beliilı havadisi daha bu aralık 
ne oluı-sa olsun söyleyip i~in için. 
'.icn çlkrrıak i!'tcdim: 

sallaması~an anladım. Durunuz lığında.n: danımla Fatih askerlik şubesinden Dr. ZlTaflZ Cema 1 
k l'k ·k .Resı;am, K. B. Bayan Tek, Engin ıı, 1 c~m ... Allah, Alah! .. Şu genç kı. Şubcm1zde ka.}'ltlı ye~k istihkam almış olduğum as er ı vesı aını aaw- v. R--t.."'-'"" · ·ı · ı ğ d 38, S. A, T. T. Hasaüslü, Şans, A. , ,...v...-A.ıı.r 1..IC'vh... _.._ -·-· za baksanıza... Bize yaklaşıyor. teğmeni Sıtkı <>S'Lu Saım Şenyuv'.l kaybettim. Ycnı erı a aca ım an ~~~ n.ı:.ro. 1191 NIZ4IDllnD :ııı.m 

Dünyada Mis Lilyana bu kadar (30914) nın pek acek! olarak şube· eskilerin hükmü yoktur. A. 34 M. S. M, K. T. K. 55· M. S, 5 Dalıili,'e Mütea..- ~~ TS&_..,_ 
·· · k ı · D ı. Emel, A. R, Akalın, 6{)2, Seven ka· 1 )"" ~".J'- .._._,,. benziyen bir insan olabilir mi? mize mUracaatı. etmediği iakdırde Eyup Çamuru; e: esı oıı:umacı· Di~1u v4 

t • · k t' d 3"9 d dın, Bayan Ayla, garp 48, Kabuıc, tl a*"-tt ~LU Dahası var Cim' Bu benzeyişler bazan şayanı hay. 1076 sayılı kanunun maıddei mahsu· lar Limi e~ şır e ın e ,. o- Muayene eea eri: Pazar r--
0 o.ı s .. k ·· rumuzlarına. gelen mektuplan aldı· Baıwldftı ,_..: - Efendim? ret değil mi Cim? su!\a göre hakkında muamele yapıl'l· ğumlu sınan Ottu .,.u ru ız:·ic. herg-ün 2,5. Tel: 2l898 

- Geçen gün Mis Lliyana rast. (Arkası var) ca.gı ılan olunur. Özyener rınız. 1 ~m:ı••••••••••••il YATAN llArB&A8I 
~~~---~"""!'J!!'"!!!!!!!!ll!!!!!J!!l!!~~~~~~~ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~!!'""l!!!!!~~~~~~~---~~&~-~- ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!I!!!!!!!!~~~ 

Anriko, dimağını ıstılıl ede:; bu istediğinı görerek: I İstikla/.Erı Son Havadisin Aşk Cinayet ve Macera Tefrikası :.68 Zihninden geçen şu idi: ları görmüş ve yUaliruje kindal' )>lf 
muzlim tnsavvurların ağıı·lığı altır.· - Beni öldürmek mi istiyoı .;un? 1 ' «- Nerede ise deı·manım tamami- sevinç belirml;ıt,i. r' 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, le tükenece~ ~ k~ın~ b~llk~ SU· ~sIT~aAnrtko~un kalhl~P da bir an kendini kaybetmişti. Be_nı ha! ... Ben, kı haya.tını bir kaı: •- 1 d 
ık U d t k ·· d k t d N !ara gömWüp boğulmak mukadder tı · •. l ,. cut o an a. e rar suyun yu· eta ur ar ım .... · }'!• 

zli:ıe çıktılar. Ve iki insan arasında Anriko bedbin ve meyus bır tavır· galiba. 7> Ayağı bir kayaya çarpmıştı. .;ı 
M Bu sırada suların Ustüne kırm·zı men geriye dönüp kayaya sarıldı 

mtithiş bir boğuşma başladı... la cevap verdi: 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wr ~k vu~u. K~ağına hlr küuk k~ını ~ ~~e ko~~ • Genç kadın sevglllsını boğmak için - Kurtardığın hayatımı şimdi de .. ,, ~ b. sesi geldi. Seksa.n yüz kulaç ötll'k Lakin zavallı de:ika.nlının ..,.. d9 
mUthlş bir mticadele sarf ediyordu. scfıl ihtiraı;ların uğruna dalgalaı·a nefret ediyorum! Arzu edersen onu\ 1 tükenecek. Çok ağır tr vücııdıim iki balıkçı sandalı beliriverdi. vinci uzun sürmedi. Zlra. bU ''\.~ 
takat kend,sinın de boğulmak tehli· kaptırmak ıstıyorsun! Sen olmeli· sana derhal teslım ettırınm. Ona nal Çeviren: 1 var. Bırak benı ... Haydı, sen yalnız Bir an tereddüt etti: sandallardan bıri kayayı bordııl~l1 
ltcsl kaışısında bulunması ve ölüm sın!.. istersen yaparsın! Beni kurtar Anrı· kendini kurtar. Bırak, ben bu sular - Acaba bağırıp imdat ara.rnc1 •. ve bir sıçra.yı.şta bu sandala aU8) 
lrnı kusu, kararını bır an ıı;inde de Ve böyle diyerek, genç kadın•r. ko! Kurtar beni! Öldürme! Bana yal·. A1. s. çapanoğlu içinde kaynayıp gıdcyını. mıydı? kadın; 
~ıştırmeslne ı;ebep oldu. Ve bu kor· beyaz ve korkudan sararmış boynu· nız bir hafta. müsaade et ... Vaadimi Yorgunluğunw1 dehşetine ra.g•'1en _ Tutunuz! Tutunuz! 

· b · bUt·· ·1· i ı nu sıkmao10a '"aşlad t' "' . .. k 1 Ay, şimdi, tamanııle bulutlar al'a.· uyıcl us un :sevgı ıs n 11 boynuna tt " 1
• nasıl yerine ı;c ırecel!ıımı gorece 811' binde bir merhamet belirdı; bu fikirden vazgeçti. Zira bu sandal· Diye bağırmağa başlamıştı. ı;esl 

oanldıkça, sular hlikımıyctıermı da· Bir ydan ~tbi kı\Ta.nmakta olan Anriko'nun yüzünde şınıdi bu· nef· - Duılc ... ·dedi- sana mcthamet sına girmişti. Etrafı, korkunç bir dakiler, balık meraklısı 'isı:~ıdelt>r Sandaldan kalın b:r erkek 
ha kolaylıkla tesi5 l'dıyorlardı... Kl:ira: ret belirm1'ti. ediyorum. ıı:;te müstahak olduğun karanlık kaplamıştı, Müntekını, ne de ola.bilırlerdi. Bu sandallar hoılkı de geldi: 

Dalgalann cereyanı bunları önüne _ ,Senin ellerin altında ölUm be _ Sefil kan! -diye haykırdı· Şim· bir ölünıden senı kurtarıyorum. Haı · tarafa gittiğiııi bilmeden yüzüyordu karakol gezen jandarmalanndı. ı)yh· - Suda başka kimse var mı? 
rntmış. bazan uz<ıklara atıyor, cks'?· nim için daha az cefakar olur. Bı· di de bana babamı mı öidürtcceksiıı ": hukı s..,ni ölctliı'mek haklwndı. ÇUı~- goz ı;özü ı;örnıtiyoıdu. olmasa. bile sandallar, ka.y;J,:;,;arm Kılaranın sesi işitildi: ytfl 

ı ıya da sıılaı· U~tUnde tutuyordu. rak. öldllrme, saadetınden bnl<a bu Beni bu derece fena, rezıl bir ada.'.'TI kil beni öldürmek ıstenıiştlıı ... Fakat Bu sırada bir şimşek çaktı ve sok malı olsa bile, kendisini kuı·atarac.1k - Evet... Beni öldürmek iste 1ı! 
Nıhayct .MUnteklm son derece şid· şey istemiyorum!... mı sanıyorsun:' Ben, bir baba kıı.ti!i dost olmamızı istıyor..:ran, ışte sar.a giırlcmeğe başladı. Kopacak bır fır olan bu adamlar, para. kazarırıa't hır· bir adam var ki hepiniz tanırs.ın 

ıletil bir hamle ıle çılgın kad;nın koı- - Ölüm karşısında yalan ısoylc· olacağım Jıa? Scnı kaltak seni! teklifım ... Bir daha bana ıışktan bah· tınan111 ıik alametleri belil'iyo•·du. sı ile mutlaka. kendisini :,al{a!cıyıl' Haydutlar reisi Anriko Bet'la.ndı· 
lan arasından kurtuldu. me! _ Aman Anrıko. bana merhamet setme! Şını7eğin ışığı ddıkanlıya etrafı gör- düşmanlarına. teslim edecek!cröi. - Sahi mi? "~ 

Çılgın kadını şı<ldetle göğsUnden dıye haykırdı. et! Ne söyledigımi bilmiyonım. Öl· Bunun üzerine. bir kolu 11e genç melt inıkamnı veı·dı. Mevkiıni tayir: Bu yorgun halinde kimse ile bo- _ Evet... Belki de uz_i.kla.Ji111~, 
itti Lakin Klara. anı hır hamley!e Kılara vah,i bır sesi~ haykır· dtirme benı ! kadının vticudUnü sıktı, obür kolu ile edebildi. Akıntmın en ı;ıiddetli yerin· ğuşa.mıyacağını anııyot·du. Fakat ka.· vakit bulamamıştır. Şimdi bU Kii 
tekrar Milntektmc sarılarak: dı: Mtintekim, gözlerini genç kadııwı de yüzmege başladı. de idi. yıklar da son süra.tle yaklaşıyordu. nın ya~nda. idi. )<ti' 

- Ne yapmak ıstiyôrsun, sefil! - Sefil! Yardımlarımı reddeden gozlerıne dikti. Bu gözleri ölümün Kıiıi.ıa mırıldandı: Yorulmuştu. Yalnız sağ kolunu Eğer bu anda. gözleri Kılaran•n Bunun Uzerine bir kaç kalın er 
Dıye haykırdı budala! Sana bır sUrü acılar çektir· büyUk korkusu kaplamı~ı. KılA.ra Ah Anriko'dan korkuyorum. kııllanmağa. mecbur olması takatiıııj gözlerine ilişmiş olsaydı Müntekim sesi küfürler savurdu. Birı; 
Ve MUntekımın kendisını boğma!\ l mlş olan o ihtiyar, bunak kontta'.l ağlama.ğa başladı. Anriko'nun kal· Beni kuıtaranuyaca.ksı.n. Takatin kesmıl,'IU. mutlaka ürkerdi. Zira kadın sandal· fArka.91 yar) 
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