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1 Kuruş j 

... ·- .. 

• Yon Papen izmirde 
bir nutuk söyledi 

'' - ·aş nızdaki ünlü askerin memleketinizi 
h .r uçurumdan aşıracağına eminim!,, 

cıılıeye !IC\kcrlllınel> iizcrc !Uo kova &ok:ıktannı dolıloran Rus tanktan ... 

---ı ~~:ww~rm ml.Zi~~~m. 

v 
yaı 

Yazan: Nizamottin Nazif 1 
hl Jılta· 1 lr.nılr, arh!• be.) nclmllcl r t 

b •t ktir ü ii haJini aldı. Bir nuiddc D 
C\\ el Ji'uar mttnnı;cbelilc ı;artıı Anıt· o 
tloludakl im mutılın \ e ml\nC\"\ er 1 
~ehrimlzi zl)arct ettiği .ıanltuı lngi- f 
Ilı bu~ ık clrl ı ılc bu hitabet klt™ı'.· 
lmtle hOZ almak !)Prctındcıı kcndi.!:iı· 

nı mahrum etın"k istcnıcnıl ti. 

.. 
rtaş-a iku~ : 

oskova ve 
1 

tz ... -şte he ef ! 
i 

.... f ' 

,. v+ ··m 
r• :~ j 

\ ·on Papen 

1 

ı 
i • 

, 

gapmıya gelmedim. Propaganda 
Rakamlar meydandadır, 

ı::ropoganda gapmıya muhtaç değiliz! 

L,iın ıya ike Tirkt·eıtin tali w;ıl ..ı ri birbirine benzer. 
sizin gibf, mllletlmizl muhafaza 

izde 

için asırlarca kanlı sava riarı kabule me«ıbur olduk ... 

lzmh. ı ı { A.A. ı - Blı· kaç otı11-ı yaı et etmek \'C bu suı etle b'erek va· ı ıa bilhassa bahtiyarım. 
dcniıerl şclırlm.z<lc misafir bulun· tandaşlıu unla temasa giı mck gerek Birbirini nnlamayan ve yiyen bu 
nıakta olan Almanyanın Ankaı a. bU· bu şehrin gilzelllklerlnl ve belediye lemde tzmlrln çatışma ve b nş ha· 

yiik elçisi Fon Papcn dUıı al<şaın 1z· reisinin yoru1maz ellerile başaı ılan \·ası, 1'Urkiyeyı ştmdlye kadar kar

mlrpalas salonlarında mahalli hllku· parlak kalkınması c~erlnl görn1ck s· şısına dıkllen bl\tUn tehlikelenn ar · 
met erkt\nı Uc Alınan kolonlst şerefi· 

c, ıınkn\a nt'Y.· 
Uuı;ii11, Alman~ nnııı • 

. • Paııcn'1 n dinde d buyuk clçıo;I u. 'oıı 
d iz.mirde oz. nlnı•":; 'e J;iıı.cl ııc.) ter 
O)lcınl) olıluğunu ögrcıııniş lıuluııu· 

os '"OV .}f<lıD lşlullly r
... 1, ı c ım.aıııır arıt~k sao 

.- w uıa• ta dajUler ... 
-, ne bır ziyafet vermiştiı 

~------------........ Ziyafetın sonlaı ına dogTu Alman 

n d a büyült elçisi Fon Papen bir nutu.I\ • 

tıyordum. Bunun içindir ki, dlinyanın 

hakikaten en gUzcl şehirleri arasın

da yer alan bu şehirde bugUn darbı· 

sından sevk ve tdarcye mU\·affak .:ı· 

lan hiyasetll bir siyasetin nimetinı 

bize anlatıyor. Atatürklln muhtefenı 

~Oruz. p 
Gwtd n nıcnınunuz. JJ, 'on a-

l ı.; cumlclcrlıı Pen iıı ufala 'c pal' .ı 
rrıı.arnlurı ı 

lıo lu[;uıııı da;> .ınıııa.) ıp 
' •• 1 ı" olması b..ı b lugatıııl \'ll"ıta eu nnı • • 

ııutuk Uır.rlmlı.ı ho ı:;ı bir ıllklmtlc 
dutnıal• lilzuınıınu da blıc nşılnnu,. 
lır. 

J::ı et rakıınılıı!' ... füıltanılaı. hiı.)u'k 
l'lı;Jııin hitabet ııunerlcrlle maske .. ~ 

den ıııta"ık bir '""';e hııunı ı;ormc • ~ 

tilrıda ı.o;>Icılll\lerl gibi inııaııları IJ1'' 1 
k lk .. mıık aı luıwt ııropagaııdalara a ı, 

' JhtQ at·ın<lan ımrta.rırlur. 
Propaganda;> belki ı.uıat. 

amn hiç bir uıınan aldanınanıış olnıı 
bir ıncıııleJ,ettc, kıır';'ılıl,lı ı;a~ l>ll a 'e 
ıııenfuatlerc da) anan ıııı· do,.tlu"'un 
l\ı~ nırt: teh ruz cttlrllirl•cn rııkımıı 
orta,·ıı ntnıak heli•I cıı lılı> uk ınoıı.ı· 
Ranıİ.ıdır; rnl<u t ho':' ıanıtrn dayırnn'l 
en ma ... um ııropaguntla in anı lnır
l~nılirlr de bu siıılrlcııtlirnıeı. 

lq do th.ıklıırın fa~ 4lalı aıı.,,·crı,. 
1 • ı tıncl.h• hl~· ı ~re da;\anılıfını knbu c 
lıiıııscnlıı tereılıltlt ctmcdl~i hıı de· 
\lrde ınuutelif ,e,.lkalar 'e ~an.tt 
ile te,·ıt Nll11tU.""'inr ıle\ aııı ı·dilen 
l"urk •• Alnıaıı rtosthıı!"uıta ekonomik 
bir trıncl ı;o termck \C bu temelin 
~ıtğlanılığına h~arct ptıııi~ olnttık. hl~· 
~.ııııw ... iı; B. 'o:ı Pıtpcn'ln tllplonııısid" 
'e politıı>aıl:ı Hadc ctUtl olg-unltısıın 
1 r.nı hlr ılclllıdlr . 

Yr%1n SADJK DUlt1AN 

---
------------

nuglıııkü harp ım ııa~ın• g'Ü!\terir harita 

. o 
ınso. 

Rununla beraber, muhterem hııyiık 
cıf.'•l·c ılr. aıılu nır.çlnıl ılq~ildir k i hiı: 
hıtıı ihtimallerde dolı;vıt ral;:amlııra 
llaııı ıta kuJııl\ları t{knlı kaluıı bir 
htlJIPtiı. ntzlmle clo t olun in an ınut · 
laf<a bl~J iru.ınıı;;la rınıızdn 'c ıııuk;tıl· I 
tleı,, olaruk kabul ettiğimiz r-"a!ilarıla I 
ıtıı1ı1 ısaJ ı:-•la, cleHunlı ·a, gı~·ıı ınıı· 
lıat I' rtınck diki.atini G"Ö tcrnıclirlir. 

· · - f Dun öğleden sonra Rus resmi 
Jm lıınliği di~cr herlı:ıngl hır do -~ ~ tebli~i. ilk defa olarak cephedeki 

~IJıttezdaıı ~oı. ılnha km\ctlc ı.:nna· ,_., ' topçu di.ıellosunun l\1oskovadan i· 
alıııccel> bir ıte' Jet arn) an götlcr, I ıtildiglnı habeı· verdi Dunu Mos· 

lıtHıı.ı en tahii hir tanda ' e kola.)·lı1'- • ı şk n zaptı de · · d Jıcm la. ~ ovaııı recesın e c · 
~ıı ılalııı.a Alnı~nyıının şahımııla hu· .__ miyetlı bir hAdısc gibi göze vur· 

ıllınclıdlrler. 7.lra Almanya, huı;-h~- 500 ooo R mak do:ru olamazsa da ehemmi· 
ı. ı miıcarlele-.iııc t ekaddilnı crlen tan· 1 ll S yctsız bır hadise gibi görmek de 

!ıı.11.)anıı \ermiştir. Uu Almnıı)a 'Si· esır edild • vel. Sovyet istihbar::ıt §eli Luzovs: 

ır 

Umumi af 
ilan edildi 
İran ordusu Şahla 
emrinden alındı 

Bütün meınurların 
maa.ştaı--ına yüzde 
otuz zam yapıldı 

Bom!Jay, ( A.A,) -

Reuter: 
Yeni iran ı_:ahJ ordu ve 

jandarma baııkuınandanh· 
ğından kaldırılnm;tır. 'l'ah. 
raıı raclyo u, eski şahın saf . 
tanattan feragati ve ll'an. 
dan çıkı ı hasebile hali ha· 
ıı;ır vaziyeti içinde bu ted
birin alınmasının lüıumlu 

olduğunu bii<llrnıektedir. i . 
ran şahının hu vuifeleri 
ulıtc inde buhındıır:ıcai:ıııa 

fl;ıir olan 1924 tuilıli ana 
ya anın bıı b:ıbtaki madde· 
lrri l:\ı;vcdilmistir, Şahın e
mirnamesi ile hütün siyasi 
nıalıpu tar tahliye cdilnıis. 

lcr \'C yiızde otnz.1 an yüıdc 
'iize \'aran bir nbhct flaJıi. 
linıte hlİtiin irnn :.i\•il me. 
nıurlarının maasiar•na ı:am 
lor yapılnu~tır. 

Mftzlsyenıer 

arasında 

Suzan Güven 
Diyor ki: lıını ı ı·ıı bii3 UI• lmttha"ıııı lıil.Jınlc 1 • dogru olamaz. Zira bir ınUddel ev· 

it ı lıa~ıttınırı en karınakorı-:ık de· Z kınin dediği gıbi Almanların artık 
11rJerlnıleR aldığı ılertil<-ri hatırladık· 800 kı'loınetre uzakta buluı1madık A '-
a nonıa, 15 (Rad~o. Saat 8,30) ı • :a 

en ı>anıinıi ılo.,tJuğunıı mutlaka !arını ihsas eder. l\loskova Alman - 11Eski -;arkıla rrlan !:Ok ho · 
lıb.e t lh t ı k .. ·' dl z· Alınan başkumnndnnlı(;ı tarafın. 
t C\I' "" nır' nıe' ıınue r. ı · toplarının ve kendisini müdafaa e· l:ınınm. Onlarda haldl•i ıstı. 
it lıcrke;lc olan mlirı ı~bıctı bir mu· dan neşrolunan husu i tcblıg den topların sesini işitiyorsa ken· raı,Jarı <hıyıırmı;> ıın bir acılk 
~ınll haUnı ıılıhj;ı de\ lrlcrıle ılnhi Viyazma bolgesindcki askeri ha eli akıbetini ele di.ışllnuyor elemek· vardır. Çok lıaharlı bir ,-emek 
-\J.nıuııyuya knrı:ı ulrlu~u gibi ,;oriı· rekat sona ermiştir. Alınan cstr. tir, "i!>i._u 
ilen te.k ılc\ lct Tıirkl)c olınu~tur. !erin sa) ısı 500 bını bulmuştur, Böyle olunca Moskova kapıların (Ya1.ı ı 1 üncli sayfada) 
b • lıııan~ 11 ile Tiırki~cye h,ıkanlıır, Şark horek.ıtının başlangıcından. ela azami şiddetine ulaşacağını kes \.. .) 

11 U:ı df'\lch', hirhlrlni imha eder bcrı alınan c ırlcrın sayısı 1 mıı. tırmC'k bir kC'lıanct olmaz. Zir;ı 
1 

t clrnnoml politfü tr~hi • ko~nnıuı.- yonu gcçmiştır. Ruslar, bir h:ıylj yıpranmadcın Mos 
'r. Uv) le hlr te';hlsiıı hiç hlr zaıııan 14 ilktC'"rınde hava kuv\'Cllcı ı. kovayı bırakmazlar. • 
lt.ın·ııııanıa' ı lçln illi t:ır.ırın da ıııüş· (Devanı• Sa. 3, Sü. 1 El~) <Dr\·:ın11 ·:ı. :;, Sii. 6 ıt:ı) 

tt•k bir dikltat giıstc11nr!oii \l' lıir 

~ti!fın, Iı-al.ııııd ı. ı~ i rılyctlcrlr güs- lllCJ iz.. i\(e\ ı•ut ı·chrnneıniıı tcrklhln· 
ı:;cccği dalıı:ı husu 1 dikknllcrc dcr· 1 clckl 1'.clıiri , c at~i ı;nı'lccc Vcrllııin 

1 i~tlrnk f'hnc 1 o; ırltır. hurıı ilahı :'IInrı.;'a ı· lr \C)a ıniıtlcfik 
lli;r., hl\· ..ııplıe"IZ. \\ ruıı"lı lılr ıııll· olımık ,.,r\rla ııııı 1ıııı11Jctnıcı, çontklu· 

t"t l. ' r 1' hl · 1ııııtwslz B. \on ı;una tlUM'llll') iZ. 
1 rı· n"hı I~ ı ııı llr ı ar3~111t1.1 ı•z.ıtiı;l I k 1 1 nra .. ımla 1.ıclki l>lr 

Dırı,;u r1"prr 1tH ;lli tnlilı ~;n t ılnğrııdıır. 
{ t.ılı ııııınııhuıhık 'r bir RC'elc Alman· ( hh: ili ~ılıj ' il hh: dı• 

ııı \• ııdı~el ıııulıaf;ı. )anın z!ııımctlııı• lm~dcdilcbllir aııı·ı 

l"ı-1 ı ra 1>.l\ll':I t;uı.c alını hu dum ı l <'lıenıırıninln tri.ıhııı gayz.ı 

aı lı•-..n ·l .. .,iılir•c , ı• ı:ıcfalctl• nıahl>lıııı b t , ,., 

lbdıı· t lılıııl Aa ıııll~ onluk hlr ıneıtcııi in· 
lı ınn..,,mııı ., lnız au toıılulu nınuıı ınulmcldcrııtın:ı 

. ı [:m. ya!mz c·r.cıı 'e ınürerr ·Jı hit ıı.,tfüımıet aramak mc\ • 
• u•I et ICııdc ctıııekte J,llııclc nlanlarn 3 ukletlleıne-r.. 

kolaJ tıkla akıl cnlirA- :d. 'on l'apen'lıı nutku l\lllli cII 

ııti7lıı ıııli .. rllcnı olıın k•ıdrrti J,m •ı 
"ınıfa l •ll•:,ck lıir a~·gı lı:harı ile ~ı•l'll 
criyıır. 

Hh) lık clı;i Mlllı 8rliınizin, 
ulıutıııı ıı\;urunılarılıın' :ı':ırııruk nıu· f 
rcffrlı hir htll<ha le ı;ıılUrct"ğinc inan4 
dıı:ınn> ı:iO) 111) ur. 'J 

ı\nıba . hllı ~r.fi111i1in hu kudrrti 
) nlııız nıiiııc\ 'r.r, re ki "'~ tccrlıheli 
bir dr\kt nıl.ıını nlm.ı ındaıı 1111 ııe. 
ri) c !;rll~ or ·: 

r.u nıczl~ etlerin kı)1ıı~tıcri inkar 
t!dileınrz. l'ukat onun ifllde ettiği 

kudretin nrııdnl tanıaınla,yıın c.>n kıy· 
metil madde dtlrü t oln~udur • 

NizameUin NAZtF Bay:ın Sırıan GÜ' en 

irad ederek demiştir ki: mesele haline gelmiş olan manevi eserini elincliı tutan ünlU asker ve eıı• 
Türkiyeye gelelidenberi 1zm.rı z:. Türk mlsafirperllği içinde buluıımaK· (Devamı Sa. 3, Sü. 2 de) 

... . , ' 

Mosl<ava taar
ruzu şiddetle 

1..devam ediyor! 1 

Maripol düştü ! 

Hen dek 't e b i r cinayet 

Bir adam, karısının 
kafasını 

balta ile uçurdu ! 
Hendek, 15 (Telefonla) - Hen 

dekte, Kazımiye köyünde, tüyler 
ürpertici bir cinayet işlcnmiŞtir. 

Yakanın kahramanı, karısını öldü· 
ren bir koca. ve suçun işlenme şek· 
li baltayla adam öldürmektir, 

Cinayet şöyle olmuştur: 

Odesa ve MıUtapol 
mildalaa hatları 

yarııamadı 
Sözü geçen köy halkından l\1ah 

Moskova, 15 <Radyo:' Saat 11) mut işyar adında biri, mı:;ır top. 
Sovycl islihbarat bürosunun bu :sa· lamak üzere, karısile birlikte tar· 
IJah neşrettiği tebli~: l.ıya gitmi.l(en: aralarında çıkan 1 

ı-t ılkteşrin güni.ı kuvvetlerimiz :mlnakaş~ neticesinde, karısının j 
tekmil cephe boyuncc düşmanla ı balta:·ıa uıerıne hucuın .. dcrck bir 
muharebelere devam etmişlerdir. 'uru«.:ı kafasını uçurmuctur. 
l\luharebelcr, l\Ioskova şehrinin Zava 1ı kadm o ~tada ölmUş ka 
gıırbında geniş bir yarım daire leş tll lır . ~ıı~tır. 
kil eden Viyazma, Briansk ve Ka· ----.-.---------
linin müdafaa haltı uzerindc pek 

1

,-- U<:iineii ~ayfamııda 
~ iddctli ve .ka~ı.ı olmuşlur. Hatla· SAbık Şabln•aha 

Fak:ıt (,ok gcç.nrdcn r:lnavct ha .. 
ber alına~ ak kadı .1 ttıkıbine sıri· 
şllıniş •.: kısa ,.amanda y;.kaln· 
mımır. 

Yaka, muhitte, umumi blr ne!· 
ret uyandırmıştır, 

Sahi ... Rudelf 
Hess nerede? 

bgllt re Haı:b 7e 
Nazınna g 6 • c : 

" - Bzı!undugıı yeri 
söyle:nek İngi!iz 

ı ımızın dcrmlıgınc dalmıya tcşcb "':f 

b.us eden düşm.on ağı: zayia~.la g~ dair da,ınceler 
rı atılmıştır, Sıpcrlerıınlzln onlerı. 

l ınenf aatlerine uynıo.=. 
Londra. 15 (A..A. >- Reutcr: Har 

tank tuzakları. hendekler parçalan 
nnş tanklarla, binlerce olü ile do 
luchır. Hatlarımızdan birini yar• 
mak için tanklar hiyamcsindc ile 
ri atılan bir piyade alayı imha e · 

ve 
İranlı Tlrkler 

Yazan: 
ışekip Gündüı 

biye Nazırı lll:ı.rgcsson'a, lINıs·ın ııı-· 

rede gözaltı cdılmiş oldu.ıı-u so. ulnrn, 
sa da nazır yllzba 'ı Margc son o ı 
suale cevııp vermenin umumi men· 
rant ile telifi knb!I olmadığını b' 

dilmlstir. Tanklardan 9 u, lank a. • 
"- ,,1 dırmıştır. taplarımızın ate ile delik deşik e '1111._ ___________ __,~ 

el ilmi §tir. Diğer 1 eri de b r n zi n § İ· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!.'!!.. 

fcleri ve el bombalarllc tahrip o 
lunmuştur. Tankların arka.ından 
taarruza kalkı~an piyadeler boz 
~una uğrat1lmıstır. Bu taarruzda 
Almanlar harp saha::nnda 900 den 
fazla ölü bırakmı~lardır. 

Bu harckôt esnac:ında, tayyarele 
rimiz, piyade kuvvetlerimizi hlma. 
'e ctınlş ve düşman motörlü bir 
liklcrınc. mühimmat nnkliye kol· ı l larma ağır zayiat verdirml~tir, 

1 14 ilklc!;rin gllni.ı, Lenin"rad böl 
gesınde Almanların işgali altında 

( n e,·anu l'ia. :i, ~ıı. 1 dP.) 

Le ln'ln cesedi, 
~ıaskovadan 

uzaklastırılltı .. 
Vış-i, 15 (Radyo) :\-lo.kO\'adan 

resmen hildirildiCinc göre. Leni· 
•1i11 cesedi Kızılmcydandaki a111t 
lrnbircle>n kaldırılmış ,.e bir baııka 
~elıre nakletlilınişt ir. ---Bulga ıttana ylae 
Rus paraşiltçtllerı 

indirllmı, 1 
Sofya, 15 (Radyo} - Resmen 

bildirildiğine göre, Ruslann 12 • 13 
gece 1 Bulgar topraklarına indir· 
dikleri para§iltçtiler yakahınmıı ve 
imha ediJmletir. 

HADİSELER· FİKİRLE 
Ne bekliyoruz, mucize mi ? ... 

H ,~ )l L E T temı.ill dola· 

l •'ile şahı .. ıar ur.erine te' • 

dh edllrn ,ıı.a~ct oklarını, lıuk'!>lı 

değil, hedefini bulamamı':' olmak· 
tan miıte,cllit bir teıılr:.izlik te~hl~I 
lı:lne alu<":ığım. 

~l'Hplerl: 

'fıirl. .. ahneı.lnln, huııın~•i haMr, 
her~L·~ ıı1>1, imkanın lıuıhıtl rllc 
bağlı olu':H· Bu huılutlar, '!1111 ııaran 

\f' kvkleri mazinin b;•kım,,ızhktarı, 
anla31 ız.hkları Jı:lr.tlc kayl>olaıı hı.ı· 

ğıı<·u ı-ıtrma-;ı"k!ıınn orıhisil lmkiın· 

,ızlık du,·arlanııın hududunda ba':'· 
lar. 

B•.ınlar nelerdir? 
ı. Sahnc)c alt alakalarımızın ba· 

zan nefrete kaılar , ·arabilen ge\·· 
şeklif;I \·e mcnfiliğl (bunun, bizde, 
h:ıhi , kuHetinılen ~ok IJPY ka:ybet· 
ml'mi' oldutunu ııaklama~·aJım); 

'?. Tlyatro an'an~lnln ~oklugu; 

3. Tabii konu-:ma dili • hattfı la· 
zı dllt •• edebi dil \e nlha;>·et abne 
llııanının tam bir teesııtls ve istik· 
rardan maltı'ıım bulunu'u; 

.&. TUrktcnin fonetiti bah!.iiııin he.; 
nöı: qelenmentJ' bir nıevu balirı· 

H umid REFİK 
de ortada duru~u; 

5. Bunlar olmadık~ da, «dlctlon» 
\ c «dl-l'lııınationıl> lllilrhalclerlni a~ıı· 
rak, ~ahnenln a~ rı ' ~ hamba~k 

pro erlcJerP. t!ı bi «lfnrle» \ c «kunuş
maıo '"kııiı;-inin ,.ırrına erileııırmi' 

'ı• erllemiyecck olma ı ; 

6. Arti>.tıerclr.rı hrıııcn ek eri inin 

tiyatro kulhıriı şo;ı lu dıı~ un, wr.11· 
ıııı tıilgl "e' ın e:.lnc lıUe ulaşama· 

mı' olına:,ı; 

; , Ve nllm:ı et • itiraf ctınell ki ., 
~ iı1.dc l uz. hay ~) f'tli bir cyırcı 
kutleı.lnin, hcıılız, C\"et lıenı\z, tc· 
-:ekkul halinde lmlunu~ıı. 

Bunlara, hina ~okluı;ıı, ı;a.h,ma 

.artlarının kotiılüğli, 'aktln darlı· 
ğı, \ nzlfe tuk .. iminln ı;rreğl jflbi 
Jaııılanıaına ı nıw'indcn daha. hir· 
ç;ık tiılı inıkün ızlıklar \C &Utllik· 
ler ile ilih e eılilebllir. 

l 'a, ot-Orite,-ı i tıhılal ri~re<.·~ne 
vardırabllen eli opalı ?T.jlsoriın he
nüz doğmamış ııanat ıılcinl ana rah· 
ıninıleJken boğnıakta ı;o terdiğl 
tccellüd! O da b:t~kıı? 

Eh. rıe bekli) orıu, llllKize mi: ... 

Hamid REFtK 
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Fikir terbiyesi 
Jlateıni ::;eııih SARI• 

ı c,;indc y;ı~ığumz sunJel', gerek milli ba)ahmıı, gerek dünyu 
iıılcri hakımmdaıı mudil, girift birçok meselelerle dolu olan 

(;'İınlcrılir. Ö}·lc mc eleler ki Ü7erlerinde durınak, dıt§Ünınck, ar:ı.
ınak Yazifelcrini insan 1.ihnine boyuna tcll\in ediyorlar. 

Bımlardaıı herhangi hiri üzeriııdt:, enni eli bir virrlanlıı (lurup 
ılüıümıyorur ••• Yaptığımız iş, yet vrizümin, bu iık bir n1·· abakacla 
en ileri gelmiş. en h:.shi. en menfaatsiz, bir ı,;alışması olu~·or. 

İ"imizdc doğan birfakım Junkım1orla, ya. yanlı: bir filcrin 
dotruya çe\•rilmcsini, yahut. ri ltalmış. veya değerden m:ıhrunı 
olmus birtakım kıymetlerin cürüklugunii meyclana kol mal, isti;;o-
ruz. 

Hunlar, memleket bathlığmtl :ın gelen. yerinde bir i. ti~ aklı 
du)'ıılau ileri h3mlelerinin, zihne \·ercliği fikirler, cluyguludır. 

Duştincn, nıcmlcl .. eti için kafasını yorm:ı.ltt:ı. tek hayat caadeti 
ua.mı" herhangi bir iııs:ın. fikir tesanüdü namına, kcmlini ynlnız 

hi ctmcmeliair. 
Yeni bir fikir isittigimiz zamaıı, onun kar,,ısıııda. her şeyden ev. 

'el ::tarafımız zihin Yaziyeti. bir samimilik olmak hizımdır. Kc
linwııin hakiki manasında fıkir adamı isek, içinizde lteudi tercih
lcriıuizc rağmen, riltıi ortaya atamı karsı. bir YRkıtıhl·, bir sctn· 
ııati ny:ııınıalıdır. 'J'asvirine çalıo;;h~1nı1ı bn h:ı.I, tam ıninasile zi· 
hin terbiycs• almıs illSanlıırm haHclir. Zira. 1.ih. hıi terbiye etmek 
ı~ın orulmu-ı hir in anılır. ki ctrnfınrla. hıı ı·c~nidc brnzcrleriııi 
Carkettikçc, r;ıhat bir ne.fes alir; l'C tliin ·a yalnızlı •:. onu bczdirc· 
«ek yerde. hu beraberlik ve alakanın ayrıca vereceği l•llvvetıc. clii· 
sünnıc!den saadet duyar. 

Tcra!;kinin, man<ıvi sahalardıt. geni kcsafctlorlc ileri cli•şünüş. 
lcrin sos)al bal.ımdan me...-clana gel;ş şartları bunlardır. 

Fikir sevi) esi ileılcm~ mcüeniyctlc.riıı faril.a!iı hu anlatmaya 
(.alıstı ~ınıız vaziyettir. 

Dü ürn:n 7.ihi:ılcr, kendi etraflarında; adına fikir cledi--imiı. 
mincvi kıynıetin değerine kar~ı en cidrli hır hassasiyetle bağlı 
\ icılanlarla çevrilmiş olduğunu hls;ctmclidirler. 

San:imi bir fikri mubal:itsızhlda kar·~lamak. ve on\I. hiç yeri 
olınıyan ve bir fikir adamının her :r.n.nınn yahancı !;alması lazım 
bi r takını metotlarla karşılamak, veya ki!ı;iiltıııı:"fe ":,ıhıınıaI-1. fPür 
te rbiyesi namına, gerek milli gerek iıısani hertürlü kıynıeilcrdcn 
mahruııı bir i•liı. 

Bunu apm:ı1' 15.zmıdır. 
Nerede mil\i br imanla, ~:ınıinıi bi,. itil.atla ve yılların ven!igi 

ar~tı1'm.ı cchitlcrile elde olunaM lnıi-s M kü9 k bir fikir ı .ır.ı gö· 
ıursck, ona için•izdcn lıir meyil. bir a!ıik:ı duynıanın; lazmıclır. 

1 ikir terbiyesi, ve fikir tcsan ü«ü ııaınma buna, kendimizi 
borr lu bilmtli~jz. 

-
''Kurmay sivil,, /ere ve 

• 
lbrahim Hoyi'nin 

Yakın fqrihten bir sahife : 5 7 ~~ 
Harpte 

bitaraflar "Kremlin,, de geçirdiğim geceler Birçok başlı dev 

ı::;upW ~uri İLERi 

G eçt•n Vmumi Haqıte hıtar~f· 
1 )ık eılrıı memlok~tler ınut· 
Wş zengin olmu~larılı. ;)Jl'"f' lıı, l~pan
~ a i tih~al ve tknrctlnc ı;nrmi ' l'rf'· 

k bir kaç sone içimle ıniJ)·cmlttr<"l 

'">ClT\ et lmzıındı. Atııcrlkaınn birle~ · 
mit ılıwietlerl de lıarhe gkin<'be l':ı-
1\ı&r üç ı;cnrdcn fıızl:l hir miiılılet mil· 

3 arlara alıip olılu, l!n lı;renlA cip hali ı 
'-aktı pek iyi idi. 

ı I·"almt. Jıu ikiııl'i uınumı haqıtc 
·dünyaria. sel" ~t mi ı,aıınurlı nedir?· 

• hitarnflar ınuluıripler kadar mu t.ı· 
riıı oldular. 

1 ltfuhıırip, ~~ rimuharlp her ~ erıl" 

ı;ıı\a maılc1elerl 'f!ı>ik. J a tAbi tutnl· 
cıu, lıarlci ticaret azııhlı, lthalüt mut· 
kol, llırııcat fııl da!>ıı. 

şEnınvE-ıYunan meb'usu, 
AIEMLEKET ''-Ekmekelden 

Et fiyatları d I d d artmıyacak ! 1 gi iyor vire . " e i 
Sığır, keçi, dana 

et.lcrine de 
narh konuyor ? 

nttnyııd:ı nıc,rut altın stokların•.n Fiyat mürakabe komisyonu el 

' ' - Ya masun kal, ga komü
nist kal diyecekler. gar
dan mı geçelim serden mi?,, 

;ı;iiz.çl<' ... ckın·nhııh'ıı fa:r.ln.;ı Anıerikı· _meeslesi üzerinde kati kararı ver-

Şc"·liet BILGiN 

D oı{;u crııbEliıindc ,ııJ,;u buiaıı 

her bilyük nıeyda.n nıuharc· 
beslnl miiteakııı, Alman tebliğleri, 

bir kaç Rus ordu!iunun yok EJ<llld!E;i· 
nJ ha.bel" ,·ernıekhıdlrler. Bu kartar 
n11itlıl' ıayiata rağmen, Hıı.ilları.ı, 

naıııJ oloı• da mukavPmette ılevnnı 

(•df'bllıllklerl, yıkılan her cephenin ~ır 
ka,ında yeniden bir cephe kurmağ'ıı 
nasıl muktedir oldukları, hatt.A kati 
mahi~·ette harekat <'ercyan ettitı bil 
dirilen cl'phcier in:erinrle mukabil fa· 
arrazlar yapmak ciıretini uerctlrn 
haldukları, ıhin;ya. efkA.n unıwnlye .. ı· 
nfn bir tiirlii çözemediği bir mu:ım· 
madır. 

Bay Uitler·in bir zafer detitanıu ı 

andıran ııon nutkunu okUJoan.lıı.r şin.•· 

dl bu nıuammanm Alman umumi ef 
k:lrrnı ela lşgole başladığını hiaııtıl· 

mcktedirle:r. 
Filhakika Alman devlrt reltıJ, ıtus· 

yn. harblnlfe Alman tatınılnlerlnın 

harfi harfine tahakkuk ettiğini, hıt· mı:: blrleşmt~ ıtm·Tctıerinc gönılıırlldi, miş va tüccarlara et Ciyatlannın \ 
kfı.ğ1t ııara hııııut d1:-ımı:ı kı~ metf.iz. hiçbir surettü tırtt.rıımıyacai:m• "r ~zı:lıı ·. Nı·zam ettin NAZ/ F · · · • t k 

1 
l. OA ~ reltata. ait planların lıiç bir noktasın· 

oldu. "\.c nılllı>tlerııra .. ı tlcarı ıııiina..-.e· bıldırmiştir. I.;t1h3al mm a a an· -------------------------· ı da hata ·n•ya noksan ~örülınodiğini 
hetler trnııııı~ usıılilc temin nlı:nın~· na y;;,.zı:an raPorlara vcrı en CC· nu sözicrim Yuna.nlıy:ı şakıak biri - Sana ben aınele olclu~Lmıu ıSÖY· 

l 
' · ı d ı· t b ı 1 izah ederken y:ıfnız Rus ordusunun 

~a ba';laılı. vap rrı:.ra, Ot~ ay ar a s an 1.1 a ço { ltalıkalıa daluı attırdı Hayatı dıı.ıt\\a ledım mi? 
d 

· muazıaın ltuılretinl tahmin hu n5uıı · 

1 

E l•idçıı AHupaya lazım olan bir miktarda koyu;ı yoil:ııı ıgı, ayrıca ne".e ve şaka taıafından gören· bu n- - De~llsin demek ... 
T

. · v k .. l t' · 1 bbil ·ı b du aldanıldıttnı ink~ır etmcınlştlr. 
ı:ok gıdıı maddıılerllo fahrikalı&rın ıc:ırct c .. e ının e~e sı C u damın profesyonel bir propagandacı - Tabii. ı.. nl kl d k · t• d Alımın millctlnlıı bazı endl~lrrinıı 
ham maddeleri tll er kıt'3larıiaıı ı;c· .. ayv:t arı na c ece • v<>snı m e oldu~11 her halınden bcllıydı. Koınü· - Ne i7 yapa.rsm? 

• · dild""' b'ld' ·ı kl dı· t> cevap tcı:kil eden bu siiı.lrrıll\ mızi 
lirdi. .cmıu c le;l ı ırı mc e r. niııllJ&i ı:o;, coınmı..ştı. Kıızandığı ıçiıı - Gazeteciyim. J' • t d t f" ti ö IC'TiO kendilerini nihai zafere en ÇAllı 

Dıı lı:ırpto ise ıleııiılere tr. ·ili~ler ı ... omısyon or a a c ıya arını <konıtinıstlik yapıyor uıı. Dir baş· - Yandım öyleyse ..• ı• k h ' b' b olmadı"ına 3akla~mıt1 te1ö1kki ottiklwi bir 7.B 
hiklnı olduklarırıılıı.n H~ ı.'hnıpa i~e i ar •• ıraca . ıç ır sc cp ~ .• ka. parti, fanı.z:ı. M:ih;ılakopulos, Çal· - Neye? '1< t g t k (1 atları eskı fı manda hile, Ruslıırm yeni d3rhcle rfi 
gitgMe Almanyanııı ı-lin•• gı·çtiğln· an. aa e ırcre. Y . ı.Inrıs. venizcıos. yahut o bUnlertlc - Ş!mdı yeni bir cereyan var. Ne· d k t ştl talıamnıöl ka<lreliuiu bir iı.ahım bııl 
den çurc:ılL hn ı;uz:eiiııı ~nt:a hiubu yac '1<'.•H·ın en ıp ·;ı c mı r. .. son. derece muvr.!fakıyctsiz btr pııl;· !tadar p:ı.rU gazetesi ı•arsa hepsi Ra· 

l 
1 B d b k bi kaç gun m:ılt kabildir. 

rı•ahruml)'Ct4': girlftar olılu. ı un an a~ a son r tikacı olan. Yunanlıların cı;ok ıhti- hkorlanı. vcı·ilecek. 
Hu ~urctll' olıtrşi '-'ani l·:t,ııriı ~'a· ı zarfında keçi, dana, sıgır ve man- d k Alman i:'&zetelerl de, Rusya hıuhı 

1 
~ { t f ' ti d . raslı gl\liiııç l:ıir emekli jandornıa~ - Btt da. ne eme ? uhı. ne<leo uı.a.ilı "ını talılU eden .:ı-ıu.ı 

''llı• l•a' rulınnl• 11ıPı·huri•·cti Jwr ;ı er· c a_ c .ıya .. arın a_ go.z_ e .. çarpar ş.e· ·ı ı · h M t k 7 · rnclolcr calt roazcle • ,., ., k ld b k kl k 1 kt d diye alay ettı t en ıner ıırıı <! u ~a - anı a yapa • . lannıJa, Rus ınu.ka,,·emeti Uzerlnrlt 

1 

dn haşgfü .. tı,rıll. Fakat, h:u.ı nlf'ınlc- • 1 ~ ır Y.~ se 1 ~~ı·u me c .. 1r · biraz fcdaldı.rlıgı göze alını' oısal:ı.r· ı:ililt. ÇUnkillm ptofe:syonel gazeteci· 

'.
·etler lıir tu·· ı·lı'. l•hn"I ~-n.,~!arıı~ 1,3

..,.. Fı.:ı_·a. t mı.ırak.ah. c bmosu bu yuk- 1 e-bcmnti)'cUe tlurmaktedırlar. ırotki· ... " .. ' · ' clı, .Moslrn:ı dcıhal ltomUni~tllktcı1 lerc p~k ina.nnııyorlar. Kesecek er 
. ı.J 

1 1 1
, 1'" 

1 1 1 1 
Mı: seklıgı nazarı ıtıbara alnu~ ve ko· . al , şe Beobahtt"r, Ku:ılordunun tl"pCd••ıı 

l 
rı :ııııı;ıor ar c ... c rnr ar e < .rı - misyona kcı:;i, dana .ı;ısır ve man· vazgrçer. daha fıızlıı vcı·en hıı.ngısı p;ır an. tırııaf:ı k111lar ınli~ellıllı, bir l)-01• h:ııı• 
scler kurınlarıaı do;ıuramıyorlar. d 

1 
. d b. 

1
•. l k 1 ise ıınun hizmetine ı;.rıvorırdi. Yahut flıddeUe sordum: 

1 
a et crıne c ır ıya onu ması ~- 1 ? olan bir devi ıındır<lığını, bir bıı~ de, · 

F;;ıcümlo hugılay. ııanıuk, l 1111, loirr.z paralı bir ortal\ bulsaydı Pire· - Hangi p ........ an · hususunda bir rapor vcrmı:ıtir. rllıll mi, dijCerlMinin harekete ~ı;tlk· 
kııhvc, çay 'c ıı:ıirc hı>JI ı\nuııa ha- Fiyat rniir;.ıkaue koıni~yonıı hu· dt ltoınısyonc:ılıık yapnıayı tercıh - Iia.niki H'ıiyorlar Moskovadan. lerini yazınakfr.dır. 
rlcimkıı ı;ell;ı.·orüıı '" artık j;"elmeı; ederdi. - Ben, şimdiye kadar böyic bir günkü içtimaınc~a rcıporu tetkik C· Gazete ba 11ahrlarile, Alman ordu· 
oldu. . dccck ve hl1 gibi etlere de n7aml Onunla, Lcnır.gradd3n donerk~·ı şey alr.ıadım. la.nnm bo' letJerdcn ınllyonlarca ~ir 

rntnrallardun ,imnlcle İsHıç lıütun I t f . t k acaktı voJda, trende tanışmıştık. B!r lld ~a· Moskos. bu cevap üzerine tuh:ı.f bir sa ıs ıya ı oy r. • alınıılarına \ 'O yine mJJyonlarea Ru• 
ı1iin~a ile yani gıdıı. ,.e ham nııııtıte at içinde hemen bUtt\n. hayatını ba oı:ı.l:ışl:ı beni :!litdiı: 
k<l)nnklnrilo milnıu;chctlı·rlni filen İnhis:ı.rlar Vekilinin tetkikleri na ı.uılatıverıııiştı. - Ya hudıılasııı, ya 
l<r~nıı, lıulunıı~ ıır. Dir tı:ıyli b"C'''-"7.e ıı.IL iııtanhula Jıaıı ·dcdı-

1s~ ir,rc pek nnicı,klil:Ula \O dam' Bir mi.iddt.ltenbcri ~chrimizde ret çcktıC-ıni ve ;:Tatavl& = Kurtu· Sonra yUzünde tatiı bir gU!Umsen:e 
bulunan Gumrük ve İnhisarlar 1 lf nıoı.lnin ı.elıc.bi, tahmlnJorin fc, kfıııt.' 

doğrusu hem lngillzlerin Hı hem d~ • . J luş ta bi:: kuc.< so ·gılioıi o dubunu ynıatma.ğa. sava~arak ilave etti: btıybk bir kun·et kuyıı.ağın;,ı lla~an 
ltalyanfarııı l(ıtfn ile pek ili. gıda Vekili B. Raıf KRradenı:ı: clün C . sö~ lı>ıniı;tl. Hatt~ bu:ıunla da ha.ima· - ~,1kmcı. beninı söı:lerimc ... Drıı 

b alidcki tl\tiln tabrikasınrı rrıd""rck maııı olıluğunu anlatmak iıtemiı,tır. 
1 ı · t .. "k d b'll r • ., \;;f ... "-u" ~c-ııl hazıit11 ınm rı> lıir llv.rı ·acık boı;,1.ıo~az:.m. mar { csı enarı c c ' yo • tetkiklerde bulunmuştur. mıır. por o., •u• ~, " - Harekl\tıu müı,takb'.?l lnl>l~afı b:J· 

ı.-.ııan~ anın ':ızl~ eti ııolt ı;ariıltir. --o- slnılerırıi bile ı;österınışlt. Ye söı:U derhal de:'tl~tirdi: li.umndan ba~lıca cheınnıiyetl ı.ıaıı 

askerini harp harki c~mrlerlııc raı; 
yal<111cı... 1 men, Ru-; ınukanmıetiııin hir ııılı 

danı ve inhilal mam;11ra"ı arıetnuı· 

'•'U me.mlAk"f t••,l•ıt •
11
.
111

r
8

,..,. ıııAn•llp Müstatil salıma gt·çt..gııniı: zama:ı, - Şimdi biraz maııonluklan ko· 1 l t b '··- tl 1 ,., • ~- '" ... , ~ ..,., " ., va •rlarda kıc tarif~ i o ım ~w. ~ e u lllUAU.\eıne n uııı.:ı 
pt• ' buı·•sıııı tıklııı1 Lıl•ı'ını ılolı.ıu.ş bul· 111 S ı.,.,ason mu~uıı 7 

Yunus ;\"adi, ılünkii ha~nıakale in-ı ırııın lıarhl, hizP, bıız.ı ressamların , . ., olduğn hahlc nçlı!c ltorkustlP hir für· ~ ' nu~ıı 1 1 
• en " · · hııddtı kadar devanı edelıllccc~ldlr. 

de ckumın.' "h ih> lerıl<'n halı.,ediyıır. l"lki ga:r.dc mitrettipl<'rinin J,ehlstan· lıi Alnumlıtrla beru'>c:- SO\ ~·r:t Rmı- Devlet Denizyollarının kış tari· duk. Mcsko::> lıu· ltulı~aha dalıa attı. - De~ilim. Alınanlar, ılarb~lerlni sıklu~t;ıru 
it 

, .,
1
,., • ··ar~ ı h~ı be r!rt·nıcdı'. fesi btı_;i.inden itibaren tatbik edil· Galıı.t,l. ıııeyha.neleri:1de yıllaııını::t hirl - Eh ... Nıhayet iyi bir tara{UH 

Bu tabiri ilk defa olıırıık ondan i' i· da kurm. y , .o nı:u·c~al ııa~clcrlne J ,,.. ... .'; .. o rak I\utılann kayıplarım telifi etıue 

geni anketine dair •.. 

yoruı. yiik rltilmiş olduğunu gbskrnıı>rli Bunun 11,1 ııcbclıi \'ar: Biı i :r.ut<'n I mcgc başlanacaktır. palılrnrya şh•csi Ye t::ı vrı ile: tıuldum. leı-ine hiç 'akit bırakmak iııtomiyor-
«Kumı .) sİ\ lh> ler •.• Bulıı5 <'lddcn mi'! li'ar:l-ıa l..ch ol'dnlarını luaf ~t· ı;etcn dahlll lht ll. 1 ~e lunplerde ııo" Şirketi llayriycnin kıs t:::rlfcSL· - Ne anaforcu mille\. llu! .rılye ı - Den1ck ~-en masonların aleyhlı1· !ar. Doğuda. bir kaç, giiı.ıd~n~rl, iıı 

ı il , d('rf~ c .'"o.rıılılu , c ... ~_, .• 
111

·
1
· •,tı· ı· . 1 •. ,.,,.

1 
• t:rnmrraym-::_o.-snrc ıımnm~ &:ıgır ı ınr, c1ııa1~1 sıgıtl o rrn· CTcı;ı.1 :' •.. guzııJ. ıııiı;; o un .fur~nl IUdz SıııJ;- ııııı nr " .• .... ... " _ . d d nı-;ııfıııı haber vrrdiklcri mua:t;ı:nıı• 

cumhnrl et ba~muharrlri bu wı· I ressam o!clıığı. anlll'.ılnıaınış mıydı': ci'<i rle lıt.tün ~ıdıı mıııiıiclcı-iııi dcniı tır. Şırkct Bo~pzıçındc oturan ıne· C'tk:. Hepsi buraya doldu .. - Dtğı!d:m ama, şım 1 
en sonra 1 ha~kctte Jıcddlerl, karııkı'ı hüWil 

mur ve talebelere kolaylık olmak _ Sigara d'.l&'ıtılaca~ını nereden olac:ağım. 
,anı, Alman ordınunnn gerislnrlo Mr I!:h r.rhlstnıııln olıluf:u glhl Almnııy:.ı- 3ıdıle tedar11.e nıeclıımlur. • , . ? 1 ~iddetlle lıtl.li.ilınr:ın olmadan Ukra~ 
let;kll. t"ı ıteh:ısı göstererek ı:ahş:ııı dıt da. olur ı.tr. 1·a1ııız Alms11yadatd l>cniı. l'IC lnblllzlcrln ıılinrle bulun· iizcre tarifede bir çok dcl:l;:iklıklcr I bılıyorsun? - ~:ıçın · . d nanın nıütebal'i ıu.,ım i!c Doııeç ha'· 

. . . . yapmıştır. _ Benim hem kula~ıın ddikllr - 1 arı.1dan sonra. oura ıı. masoıı 
ikinci 111.ın<lukl ım n lıc~etlcrine ukıırnıa' ~hil» !erden Lchlstandakl- duı;unıinn hııany:ı hJ.>uloJl~uıın tın1·ıı ! 1 1 1 d :ııı!.ını, Mırırn Jarunadaı-,mı, Lcntıı· 
\crlsıır ,~ dl~or kl; becerikslılikleıi b<>'ilı:ncme1~ ı.llnı:;ctlııi ta;.ıp tıılc:ııeyip ~·arc3tı 1 1 d d"k ,raılı, hatta Mosko,ayı ellerine 1'c 

1 

O hem burnum keskın... Ana t1ruı1 to- olanlara ekmek ta mıyor a. . 

işte, doktor I.<~unk'un şansın· Zim Lehlııtnıııla orılu, ı;hll kurma;ıı - mulınllli lıul1Jnduğu liberal , .c ı;ıırm:ı,. Fasulya. fiyatları Jmsunu derhal alırım . 1 
e e c 

1 
o- 1-ı:omlinist Yunan mcbuııu, bôylc ~·irınclı.tir. J>örkce lia.rada, havııd·1 

t 1 , 
1 

•. 
1 1 

1. duyıı hiç kaçınn:ını bir l\tarksi~t münevver ı ! ı dl l~te. 1 dıı. Alrne.n sıvı! kurmayının ller- larıı. \ . ., lıaşıh •lllk ıımre .allnrııı emil'- rııeı ııgil;ııı·ı iu isteıliğl hlt;ı raflıl( Ticaret Vcka etı ı ıraç o unaca.:-. ,.e c <'Uiırfo r;ü~nıanlıırınıı. uilıai c1:ıt· 
lıyerel: ortaya ı;;ıı<tığını ve ı~gal lcrlıııı. H'rilınlc;tl; Alıııaııyad..ı. i:ıe lrnr· ~ı~·asctlnl to.hiJ• rtliyol'. fa:.ulyclere fiyat tcsbil ctmi~tir. Yemek salonuna ırıea dörl ba:;;ı Onun için dP, diğer bm.:oıttan içi.ı 1.ıe;rı hıdlrıuck ııiyetımledlrlcr, 
olunan l:ıtıtUn zengin il~kelerin ııı:ıy ..,h iller ordu ı•ııuinı.le ı:alışı~or· ı lııt:ırafiann en I,\ i 'a.ı;f3 etlisi hiç Tesbit olunan bu fi yala göre mcm· maldı ınerdıvenin i!ii yamıı:ı. lıirc• olduğu gibi komünisUik bir clmıci< lııglllz l'8)'ıt:ılılunnıluıı , erileıı fi_. 
ndsıl tanz ın olunarak ne ışkre lar. 'iii;ıhctlz Port<'kltdir. Rlr dl'fa bu lcket haricine çıkarılacak fasulye. G'işc yapılmıştı. Bunların aıknsıın lrnpısındaıı ibaretti, Ya bir takı'lı !>erlere i>ÖrP, Alınanlar hu nihai nı:l 
yaı·ayac~ını nnlatcmığa başla Yuni ıretiı·c ~u: .hü~ııl• meml0 l\etln ba•jındıı, Olhera ler 30 kuruştan aşagıya salılHını- birer san~ın gllzcl kz lrnndurnıuşlo.r· trsadUfler önüne çıltmıı;tı, yahut 0 hlyettckl harel•at l~ln, lıütUn UıtlJ~ı 
dıt,ıı 

1 
goıi.ıyoı uz.• i\lemleket mrtielel<>ı·iıı•lc ı,iı;il, a .. kı:. balnz:ır naıııile lıir lıtil iık aılanı Yııı·. ;, acaktır . <lı. Kremlin siı.ki:ıleri, ekmek ve yıy<!· ı ı:ıır lakım tesadilflcri aramıştı ve ati kun·otırriııl eıava~a. ı.okıuıı,ıardıl" 

rı bir llb•pli•ılı- ""tıstırılır.ca mu\uI· BH ı.at her r;••kaıln lat;ist i'C rle mcıu Öğrendigimize gorc, asgari 30 cck satın alanJ;ırın sokaklarclo yap· nıln birinde :M:oskovaya çatıp Krem· Son lhtiyatlarla ~on flarhi:IerinJ iıı· 
Shllle.rden kurm:!y olur mu 1 Ne· falt olnyor. raı at Ubltrri i\ illerin h!kctlıı bu harptrki Jıa~at, menfaat· kurus fi vat üzerinden sat!l;ıcak bu tık!!l.:·ı ı;ll:ıi 1111t1ışeı-1 ık;şer dizilmişler, llne kapılanıvennişti. dirmrğe çak113·orlar. 

• . . ~ıralarını be { yor ar"'· G · 1• içiı1 d 1 t 
efen olmasın? İJ;;i ~ll once 1..ch • Al· emri altına t.oytlunuz mu .rnuq·orsu· ,.c mukadderatını kenıll lıleoloji5ln· fasulyelerın fıyatlarından 5 kuruş, b l d cçınmcri e ayrıca para. & ı- Yine ngll!J:lcrc göre, ener Ru'>lDJ 

ıleıı liı;tiln tutabildi. fon hesabına ayrılacaktır. 30 ku. Mo~kos, benı tı sır~ ar ~n birine yor muydu bılmem. Fakat sözlcrın- bu darbr-.re ınukaveınct edııbllfrl ... rFt 

l'urtet.tı r.n~url;\C itibarile in;tll· ru~an fazlaya satılacak fasulycle- ı;:ekınc~ :ıordunı: . den ıınla~ıl:yotdu ki o tarihte Yuna- ltarhln şekli er;.ısır.dan değlşcctltlıf· 
tcıt'lıln menfaat! l~o ele tııflıik~ttıı rin yüzde :!5 i gene !on hesııbrn:ı - Kıızııııı ... Demin ben:m Marlts- ı nıstnntl:ı çıkma.Itta olan gtinltik k»· Zira Almapların azami "'ayretıerltı! 
bitaraftır, lııırp lıOlgı ll'rlndPn rn ha· ve yüzde 25 i tiiccora bırakılucak- dan •1n!am1.1:iıgunı söyledm. Bu da 1 nıUr:,'st &azctesi e-Riz:o.spastis• lçin 1 ~nfetmek "'UretıiP. r,-lri~tlk~erl en n~ıı· 
~at ı,ulı:>fannılan ılu hir rl'!rcı·eye ka· tır. mı l.ıiı· dccl!kodu ıdı? Yoks:ı ı;ellşı·' bir tahsısatı vardı. İntihap mücade· ur.anı hir tc:<e.blili1ıte kut'1 ııetll'l')ı 

l\lt'Tf,l•E.tUtlK r İlırcıJ-Jm lloyi ıltı!itumıu, bir fitne dc.ı· uı.akt.ı l•ıiinıllr. snz~l mi sdylcclin 1 lclcrinde sarfettiği paraların ya hep- elde rtmcnıele
0

ri hJr Tıf.'zimete muaı:l!I 
* Mensu1;ntçı!.ır, Eaçvckfllet "C fıiotırluğu l>:tliu'}nıı,. Aman luı.dınJ.ı- .\) ui wm:ımla iflıallt , e llıran\tı· lı;tima.i tıaba.larcla yerinıli çaıı,mala- Eu ı:ıııalim ilzerlne Yunanlr bir pcı.r- em! yahut bir lusmım mutlaka Mo~- olıM.•al•tır . 

• akadar Veh üetlere t2.kdım eı:iıl.rnek rıııı ... clfül.ut ! nıı 1ııi;ilir. c)un:ııını:ısı t;uııfınrl:rn cıı- rına cıo,·am etmek iman 'e kudretini ça dddtllı!~ir gib: oldu. Bumunu kn· !tavadan temin ediyordu. Bu tnluııinlı>rclc iı,·ıhı:-t , ar ınırtıı 
tlM.>rtı bır ı.1por ı. z.~ı m 7tr·. Rnpoıu Geı:eıı gUn ~on l'o~lu•ln roıııııııcı gel olunmuyor. İ~lc l.ıu itib<>rla, l'or- bi~ ka~·botmcnılştlr. şıdı, clü~lbcell bır tavırla, O, yukarıda. da .söyledı~im t:lbi bit' biJıııiyoruz. Yr.lnız ·, ı' 
götürmek tizı·re bır 1ı yet An.taraya. !llchrurc Sıınıl ile yııptı);ı ıııiilak:ıh tddı. lıer bltarnr ıncınlek.cttcn ll:.ılm Jll:r yand"ln lıudutlarınııı.ı kuv,etll - Yok ... Hayır ... I>tı blı· dcdıl;:odu maa~lı propagandacı idi. Ve paraya C' lyvruz: hl her Ikı rıiiıt:!lmtıl t;.ı 'lô 1 

gllmlç iı. j neı:-rctll~ r>rdu. Oild.aUe ukullum. Gor· i,yl bir \aziyottc bulunuyor. ordularla. bekle.-kon bir yandan d3 değil. -eledi· Bu benim se<:işimciir. Si· bu derece dlişkün oldusun:ı göre bel F.uı<ya lııublıtln netıce~ı. Anupa. JııJr. 
* 'l'unway idaresinin yenı ha.zır· dlim ki hlr.o «Yalan» 

1 
he<li"c Prk'l niiykco lıt!ııı ı.orim..,u az, lı<'ıtı daha l.stihsala.tımızı arttırnııık itin hıırti.ir· zc. uzun zaman lstanbıı!dıt amele iş· ki de sadece bir casustu. binin tal ihini ta~·Jn erlcccğ!ırn ştnı•i 1 

lamaktıı. old ıll~ kı1 tan! oi bug.ır.· ı .. tıııatıı 1t1uı1arr'rc;rn hir ~·ol< .lıukllmt- rıı.lıat ya.~ı)'or \C lunı !le hir mikt;ır lü iktisadı Leclbirlcrl' ha~\·uruJınu~- leri iie tıg'ı-;:;.~tı;;ı:m stiyledlnt ya... Masonlar h:!:kk.nda ötedcnberi bil" hor ;ı;an..-ınıian ri~·adc in:\:ıın17 ııuıuıı· 
den ltlbarc"l tatb:k me•k inrı kona- leri «ôylrl ınenıeıc lqırn:ıllıgını ı;oı-.- zc1ı&in olmPnın çare~iui bulınıı, gi· tur. Hele kültiır l~leri hiç cturmuyıp - Evet... çok bilgilerim olduğu için onun ağıa- maktaıtırlar. 
calct.ır Tarı!e g Ç"n in tanfesin::ı t4'rnıl~. IJlıl:r. Yalnız lktı'>:ıdi ı uhrıın bu tün ilerllctlliyor. 1'eni ;ı.·r·ııl ıııel;.frplcı· a· - Eh. h iç adınıza lşltmedıın. An· m aramaktan kendimi alamadım: tnı;llizlor Rutı muka'l"cmetı.ıln ~111 
uvıı <lıı· ıllınyın ı rnlıUılı., 1.ılr ımrctte geçinll- ~ıp:or, k itanlor ncı.:,.rcdllı~ or, munc'- karada h;ııı mUnevverle•ln top!an· t r., Ne dh·or lehrure Spmı o'li. - - ~ ... ., ,. - Nı.>den masonlara artılt burada! nır. Alman harp ın::.Itln('!!lnl ~ıprıı * K akoyd Muıı hane caddes.n mm.unuz .. Bir i 

1 1 
. : yor i;in.!cu aliniin blrlndıı l'urh!l<lzin ua· -çerle.rle te-lml"'Jenlcrlınizlıı ~a~·ı~ı mış olması kac giln!Uk rntselc :' Ni· ekmek kalmıyor? malda kalm::rnra!ı ltendl!crinc hı.'ı 

de kıı.nnltz .)OU çoku,tusU olduguıı· bl 1 l.:ı • 1 ! ıı;;; ı: eı~_nde ımı' gl· dz ~enetl de berhın·:ı. olahlllr. :"ı'a~ıl ı;liı:dcn güne arihrılı)'Or. hııyct bir, bir buçuk yıllık bir i';'. anlatı- mcttar b ir z:mı:m lmzandın!ıı>rnı tal' 
< 0 5ıın,ı ' r, 

1
Y 

1 
gıı ı yanınızdan' ~ü lıirlrıcl ttmuıni II:ırııten "On11t h· ııerlieııin karnı tok, hcrkee l'j bu· Halbuld bir adamın komUnlst enler - Buradan ayrılalım da b 

da• nal U va ıta!aıı U::araköydeTJ geren ; e s ıe .ın ya ara ı~rdcknmis rım. dlr o:ttiklcrlndcn bu nml,a.ve•ııcHıı .ı• 
t ı t k d k d 

· ııan'-arıın "f'ni serveti de ııek az ıa Iu.•·or, h""rk....., n1nh5olt\ııü, mamulun" ı·ı', nasyonııle dele0"'e olaral< gclebilece.t ıı ı am ay yo u u n p <' re gı <'· sözlerle hakan l'eridc C<ıluldeıı haş- " • " · · · ·' '" "'~ " - , ·amma Urltaıırn ıııhlarının rıılid 
kı d 

m~urla !iıfJra dli1mliştil. e'<erlnl satıyor, para kazanıyor, , er· derecede b!z.m i:;ıte p!ı,;nıcsl için, hiç Etrafımızdakilerle konuı,ıarak ve , 
cc er ır. k:ı hc0end!ğl ronuııwı yokmu-,. 3<ıı kadar h:ıyati dıcmmlyet \'r· 

Alt fi t dUş ğ b 
1 

mtaraflığıaı tamamlle gii.,teren gi-,iııi kolayca ,eriyor, yiyecek, gi;\e· olmar.sa beş yıl on yıl tığrnşınası li· lıemcn herkesi tanıyan Moskos'u.ı 
ın :,; a 1 mc e aş anıtş lnnnm·n ınız hayanlar: 1\klırure Turldy('nıil; ise, bu umumi harbin ik- cek var, halkın mıınc,·ıyatı nıtık<:m· zım. Dc~l nıl :' şakalaşmalarını seyrederek giııeye mcl,tcı.Ilrler. ~ 

tır Dl.Lı b r it r.ır f y tı 21 lırn 85 &ımi de hllir ki ~nıı'at habıııcl" kaıl•n Flilıakll,a, Alm:ınlıır, ltUS' ~' ı ıı:ır• kur ıştu. ... tı5;•ıli li ırsıntılarıııdRn t abii hir su- nıel. - Bilmem ... l3cllu cloğnı uii~ünıı-. yakla{mcrıya. kadar sustum. FakLLt .. ~ 
« i!silcf ıııeriitlp» tanırııe7~ En toy rette mlı1ceı;ıslr olıııalda hcral.ıer, bir II8JIUlı muhtelif bltaraflar araıım- yorsun.. hissemize clü\ien (Kremlin hatırası,> h3 rid edclJjlirJcr~e Brlt:ıııya a<taltJ'' 

lan el
. k ı · r ı l r •· [ Mliaıtuıı maııuıı I•alq_a bilft, urı·t-·•11)'

1 

0 • 1 ııw ;ı cnıı .ı ı ı mı ı a ıı ı\t'o; • ılal<.ıl<a bile dıırnıa.raı-al< Kemalizm da. l'ortekizlc TtirldJ-c iyi ,·aı:lyctte- _ Sonra ..• Senin ellerine baluyo· damgalı slgara kutularını alıp .sın· • L .u 

* M.aarır: Vekılı Hasan A!ı Yiicel llr. inlulii.l.ııııı tıtttıik n• C\iıuhurlyct re- dirlcr. nnn. Haline lavn;ııı. bul,ıyorum. H !-;· dan çılüı:;ımız zanıan, birer tane tel 1ınp:ırntorluil1 için aynı ştwl r.v)ır.· 
du ı Unı\·ersıtcye gıtlerclc yeni yıl KAHADA VU'l. j!nıini lmn ct!eıı<llrnıelc lı;:ln ikhhlldi, f\ııphi Nuri tı.,ı:;nt de ameleye benzemiyorsiın. leııdtrlrken. ınek kabil olaım;.·a~:aktır. l:'almı: ııı• 

l.\.A!til T~ 

ledns hıızırlıkin rı ctr..f md<ı tetkık l'"t '!ll!!!!!!!!!:!•!!m!!!IW!!!!'"!!z!!!!'!'!"!!!:!!!!!!!!!'WWW!!!!!!!w"!'!!:•!'!!'"":ıııı•!!!!!~:.;,!!!'9'~'!""''!:'!!"9..,~~.;.;.;~~;;~~~ ..... -..""!!'!!11111!1-... ~~~~~,:=-;;,;- ~;,...;.,:;;_~~;_~~v~~;.. - IIayd i , ·dedim- söyle bakalım. . 111 lil:i h ltza lıilo 1" ~ll tere ' e Anı ~.ril<: i 
Ü t 

hıl\_Iu uclle beyaz macun su.rdlı. Bir ı ~. "'· ı· ı ın· dtı· · ·· nın 'eclı' il'fldarı~rınd 1 · ho ~1'-lcıd~ bult.ınmuş, nwersı cnın hulın - ıı.r 

1 

sıx.ın,. ıı;entüA g ın er ı 'ıU 1111l·urd.\J _ Gizli bir şey dC'ğil canım... • • u a o ;.ıı • r ' 
ihtıyaı;ları Uı: r .. ıd ayıı ayn meş- ıilUll,l e oynııya b:ıknı:ıkhıı \"az.geçli, Çoculilul\ odO."I lıUL ~lhi ronsuk bl? ·dedi- Yarın TroçlL! ~Ö2: <ılncak, {a1·· yoparak Ru~ya.;;·ı n~·ııkta. tutnıı>t' 
r,u! olmuı;ıtur H~ prcnsr, nınran •lırnll•ge de,am et· • ~·erdi. Da ha. ı.onr:ı, oıı altı ya,rarın· masonlıı.rın aleyhinde biı· te2: y~.pa- ı;uıı,malan ne ılcrccc kat"i ulr ıstıl' 

c1 
t iği lıal le, blr lınkı", fırlal:>rıık, teb!'!-o· ı d ı •- neslııı· k kl - t Jd lnt ~ı· :. Meslek Te nşat. mlı:ıte:pn Rilş· a, ıcr a .. t-mn, :ıo Ul'.a adıgı cak. 13tından :sonra prezidyom (" J re cı uguıııı ıı.ıı nıaga kilidir· ",, 
•ünı ettl. ı t k. b it tU Cna! dlln Sarat okuluna gıderck 1 zarnnn, bq bpucü' e ·ı uritiiğl uy. ınurahhas heyetlere ~uyle soracak: manl:ır ıl:;ı h11 zarureti hb .. ottil• · 

• 1 t - .AJt~ni beııi şıın&rtıyıır, <tiye -- ----=---·-ı il ...-..::::= kn .. an·• ' 'adar birlikte ta!-..ırdı. l"I ı· J ı · ti J ·· te kt ı.II ıcr· ın oe.eme C't yapmış 11". l\I ü _c 11 ili: 
79 

.... -ı._k-J'"' ,.,..n .. eo·. .. .. «-Aranızda mason var mı?> var ~ nı ır ', '"' r:ı gııs rnıe e r 
Jlllrıld.J.lllh, .0.0U: ~ "' ,.-T... 1 .... 1 EMiL ZOLA HAMİD .llEFİK lllr giın, ie~rken, ;\"arı :ıı:ık hiı derlerse onlara ~öyle denecek: ŞP.\ ket BtLG • 

Bl'.L.EI>tl.EDE Bu, Marki dö • oar•ın lllli!ıtcrilıaııe - - k ı i l t · ''"ıl .h --·- 1 opıı.an, bir ı zme ı:ı ""' ımıı çama· «- Yo~da.şlar! Ya mason locala· ~ 
* Borel çl \ e .,ım.tç !er Belcdıyeyc 

mUı .ıc:ıat cıdere't kendilerınc te> z:ı 
cdı en 100 çuvııl unun tam nıamı.sJc 
tcvz, edılınt~Jıtıni ı'crı sürerek .ı;;ikıi.· 

ycıtte bulunmu larJıı 
* B rbcrlPr cemıyctinde kadın saı;ı 

ynpı.ı.n berberler için açılan kı.ııs bıt· 

m.ş ve ımtıhan günleri tt:sbit edil· 
mtştır Bu imtihanda da muva.ffok o· 
ı ımıyan k clı berbcrlerı b.r sco:ıe ça
lışmaktan n cnedılecek ve sene SC)· 

nunda tekrar ımtihana tfıbi tutula· 
caklardu-. 

* Osktiu r meyd:ı..ıı n aııtı 240,900 
liraya hale cdllrruştlr. 

Lir ıncmnunl)eıle taı~-ııı cttJğı dıılam· ı, t "htiya r ha" b t d •· ti d'"'l 1 1• "•1 ı" t·· t :-rorclu. Fn,;,a ı rın itti atları "'· lip tat;anni edecek olur11a, ütlin n· l}ır et:ı~ r ı,,, n .,,,, 1 uş tı. ~k it.· rından ayniırı:ınız, bmada kalırsınız . Beyoğlu mural;abe biirosıı 
hatlı hlr la.dnır~di. ırıı. k,.ndine gc· kıııllm h'""•RS de\•rıuunak hkıJi<'lin· ıllv:ıcma. kar"' ol'ın tiadnkut' · b ..... h t k ı 1 liıwe: ... v= & r;llterenin keudiı;inl aııu,ıamak ıstı . '- : . . ını OT.· ... a u mason a ırsınız. buradıııı gi· Beyoğlu murcıkabe bürosu c1~ıı~ 

ıleıı. nkl<;al ırıuı ı;:.ıll:.ıyarak lrnıııl· ~·eceğ.ini &oyleyince, muni!I bir ~ki!· dnğuııu saııdıgı bmcık hatıru~ı lıuy· dersinız . .,, Dcyo(:lu kazasında ilk dda olaı'9 
- Orkc tra. tleı!i, tıirn dııha 

riiltfüıilzco reiııkat edeme:r. ıııi? 

gii· cla.ndı. 1 .. • du. Soıırn, J{urı!'lı, u~n"liJ,; \ııı:ifdcri· Anladın mı? un1umı· bı' r taı·~n:ıa Y"P•"ıtr.:, t<ıfl< 
ı e gtlldu "·e bol yana.:ı bir rıadra bu· . . ~ " .. ~ " 

')r· <) t 1 • 1 . . k t .. k . ı ·· "'1 1 tu it d b b Id ;; h ld ne k:ır'ı btlytık bir ifa ut "Ötıtcrmll'ıti. l .• . 1 ıı~ r ıı ıga ıır eıu 11 !;o ınu, u .•• a· u a m a. 501 eyaz 0 u~u a C' ,., • - An adım ... -dcuun. Fakat bwı· ma nelıccsinclc ..ı z:-ı'lıt tutu 11
1 
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6Un? 

- Eltmck gidiyor elden vire! 
- Canım ihtilal yapnınk isteyen 

adamları sen memur gib: görilyor· 
ııun! 

- Ya sen ne sanıyorsun? 
- İdealist adamlar ... 
- Haydi vire karda~ ... Budnlalılt 1 

etme! Buradakilerin hepsi çifte kav-

------- ===~ 
rulmuşt11r. M(lson olurlar 
yarrlım göriil'kr. Konıii ııst 

Kremline el uzatırlar. Şi.r. ıı 

sınlar? Yal'dan mı 
mi? 

<Arkası ''l\r > 

( •) n eislik divanı. 
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RICİ RA BEBLIB 1 GON ON MO HiM MESELELER iN DEN ... j XIX H asnn en bUyllk faciası 
ara denizde 

bir baskın! 

Berlın, l;,ı lA A l - D. N B. ııın 
~a.lAhıyetlı hır ltaynal tan oğrendığı· 

ü znıhr)j k\ 

%01 Ultı \ 

Von Papenin 
nutku 

<Batı ı ille.ide> 
der goruınr kabıllyetteki dcV!ot ada
h ı •nıemleltctinizl eminim ki hertUr'ü 
u urum!arın üstünden aşırarak E311.· 

d t ı ve refahlı bır i t kbalc !;"ötüre• 
cckttr. 
Eız.m tar.htmız 'e sizin tarihlnız 

b.rb:rlnc pek çok be:ızer. Avrupanın 
T 1 k m. afU"pcn eritti ıçlndc bulun
m ıl> a bl.hU&a b:ılıtıyanm. 

Sabık Şahin şaha 
İrandaki Türklere dair 

ve 
~ 
1 

1 1 ci Napolyonun 

Moskova Bozgunu! 
l'wa: NartT;•- ... _....,_ 

Bargillyon 

, 

o h.rını an.amay:ın \'e yiyen bn 
b r n muı · 1 l t mJ zm r.n çalış \'c barış hava~ı. 

kA blı· de iz d 

Her taraf ö lii ı1e yaralılarla dol
muştu. Bunlar ölürken birbirlerin· 
den öziir dileyerek göçüyorlardı. 

- as -T Irk ycyı tım ıye kadar karşısına dı 
hıı.rek ti'· k n b1lttln t hl.ltd rın orasından kat i§aretc bakan kim! Ate dc\ram ! sı iyıcu sarmıştı. Pencerelerden 

cdıp gidiyordu. Nıhayet, kolağası buram buram duman çıkıyordu ••. 
beni ateşi kc:itirmck enırilc oraya İkinci blr tcşcbbUs daha yaptılaı. 
~·oll:ıdı. Avaz avaz: Ateş kes~ dıye Bu da net.icesız kald ı. Alt katııı 
haykırdım. Ateş arada sırada bel holüne, geri kaçtılar. f'akat bu an 
kı scyrcklenıyordu, fakat kesilmi· ı da bina uzerlcrinc çoktll ve böyle 
)Ordu. ce hepsi aleş içınde yanıp kul ol 

den 

Aln an T 
(5:ıiJ ı incide> 

ü• un n bır mıntakaya yapılan bır 
m lke.bll taarruzd:ı 6 •ank muhım 

t yUklu bır cok k myon. 9 şı 
n1ifcr ko;>r ısa tahrip edılmış 
500 den { zla dıı man a kerl 

--0---

v 11 et Tehl~ği 

, ı< ve ıdarrye mu' af fak olan kıya 
tlı blr ıya et n n.mctlni bize anla

t or AtatUrltUn muhteşem eserini 
1. de tutan Unlu a iter \'c ender gö 

rUlUr it b.l!yettekl dc\'let adamı mem 
lckeUntzı eminim kı her tUrlU uçu· 
rumlaı ın U lUnden aşırarak saadeUI 
\ e refahlı hır lstıkb;ıle götUrecekt r., 
Eız m taı ih mız ve sızın tnrıhın :: 

b rbırtne pek çok benzer. A \'rupıının 
ort ında m ilet mızın nıuhaıazruı 
ıı;;ın uırlaldan ben ısa\aşmak h z\,,re 
mukadder olctu Nruııl ki s.z Tt\• i.: • 

de bundan Yirmı sene e\•vel ocağ:n · 
zın parçala.nmamı~ ve yabancı ınıll.t, 
ler arasında nUfuz bolgolerl hal.ne S" 
tırllmemiş olmasını ancak ve a.ncıık 
b1lyUlt d \'Jet adam.armıza ve Ana-1 
dolunun kahraman askerine borı;~u· 
ıunuz:. 

Rusyada, tarihin b r eşınl daha as· 
lıı sormed.tl en bUy1lk meydan m 
hıı.ıebelcrı Türktyc:ıln de mensup ol· 
du~ Avrupanın aklbctlnı tayin cdet· 
ken de b z Yine barı~ ve refah ıılya e· 
l,ne hızmct etmekten "'erı durmadık. 

O~ -l .,9 May•sında hUkQmcUm ltcndl 
n bU:ıUk dcvkt r<' sıntz nezdinde tem 

ıl etmek \azıteııını bana \'erdiği za· 
nıan Ye-An., nrzurc geçen bUylik har· 
bı.n ~.:ınu muahedelcnnin mtrası olan 
dılnya dı.ırumundan doğmuş sU.t.efen. 
hUmlerı ve boş itlkatlıın ortadan kal 
dırmal:a çalışmak 0 Tmu,.tur. Mezkur 
s 1 rctekl b rçok buhranlar lçmdc 1 

a e\ 1 dostluğumuzu muha!aza:-·a · 
~rsılm z bır ltlmaUa ç-alıştım. Eğe::\ 
mUt vazı b r muva!fakıyet elde edı:?· 
bıldı l cm bunu devlet adamlarınızın ı 
ve lllt önce do mcmleketlnh:ln harici 
elyaseUnı bUyUk b r mahareUe idıı.rel 
eden muhterem dostumun samımı an. 
layı~larına borçluyum. 

18 llaziran anJıı~amızın her ıkı 
ho.lk kUtıelen arasında bulduğu he· 
yecan onları s1y1U1ct harlcındc birb . 
r -b-t;I.ynn daha ltU\'l"cUı b r duy· 
gunun bulunduğunu ispat eder. B~. 
.aıplerımlzın derınl klerine kok sa 

lan &ilah ktırde~llğlnln ananevi ba· 
~ıd,r. 

'fakı Jl)lardan bir bltıra 
Sabık Şalılno;ah Rıza Şalı rclıle\ 1. 'l' ahrunıla Kıılıı :\tcrıner'de R11nn Tur han ba~kanlıf;ıodakl 

Dun Tahrandan gelen hır h · 
berelen, Rus ve İngiliz işgal kuv. 
vetl~Jnin İran hükiıme n k ı' 
cıvarından uzakln~tırılmakta oldu· 
gunu oğrendik, 

Bu hfıdıse, Iranın ışgaline nıha· 
yet 'erılmck ıstcndigıni zerre ka. 
dar ifade etmemekle beraber kom 
sumuzun paytnhlına bir saygı gos· 
tcrilmiş olduğuna ve İran devlet 
ndıımlarının devamlı bır tazyik al· 
lında bulundur~lduğunu hissetti 
ren şartların mumkun mertc1J~ or 
tadan kaldırılması füişunulduı;:ünc 
dcUı!et eder gibidir. 

F.n bÜl iık arzusu 

Turl< he~ etini ı.ubul <>derlt!'n - ı.-~oto Necati -

Bu Perense, ne de 
olsa;-uzaktan vey a 
yakından, az veya 
çok "merhaba,, nızz 
oldıı. Ona eit bazı 
haldkatları söyle-
n1eliyiz. 
Tiirklere 

1 randaki 
gelince ... 

Yazan: 

tcrilmiş olması beni tfksindirmiş· 
lir. 

• T Ü n oldu~ 

Elmaslar, pırlantalar yerli ye
rındc bulundu ve bu iddiayı yap· 
mış olanların basında bulunan ba· 
zı Ermeniler, beli i de utnndılaı;. 

İrandaki l'iırklcr 

Bır kaç gun CV\Cl, Yeni Sabah 
Ba~muh:ırrıri Huseyin Cahil Yal· 
çının temas ettıği bır meseleye do 
kunmadan kalemı elimizden bırak· 
mak doğru olamaz. İran üzerinde, 
az çok mu ahedeyc dayanarak ko 
mısmak 1ddiasını soze vuran bir 

1 
yazıda İrnnlı Turklcre yer ver· 
memek ımk!insızdır. Bitaraf 1ah· 
rninlcre göre, tranın nu!usu şu =-------------...: tarzda tahlil edilebılır: 

nan Aksiyonlu şırl etler.. «$ırkc· 
tı C'hami"lcr. t.arafınd:ın ıstısmar 

2,5 - 3 milyon Fars. 
5 5 7,5 milyo•ı Turk. 
Yedı yUz bin - Bir mılyon Kürt 

Bir taraftan yine böylece bağı· 1 du. 
rıp dururken neferin blrı eteğim 1 İşte böyle en az yuz kişi ale\·· 
den ı;cktl: ler lçindc ölüp sitti. Fakat bu ateş 

- Ateş ke mi?. ten kurtulabilmiş olanların akıbet 

Sen deli misin be!. Niçin nteş 
kes!.. Ben yaralandım ve ölümu 
bekliyorum. Son kurşunumu btll· 
rınci)<' kadar ,ıtcş cdl•ccğim .. 
Yaralının mantıkı işlemiyordu .. 

Yahut o kadrır c;ok mnnlıki konu· 
suyordu iti b<"n anlıynmıyorduın .• 
Dı rmarlan c;c.iylenh•crdu .. 

Ate kc mi!, Sen deh mısin". 
Ve yine etrafımı bakınmad;ın il· 

te,,c clcvnm ediyordu. Kime nişan 
alıyor, nereye at ş cdi~ or, belli 
degildi. Fakat kızıl ışığın altında 
ıavallının yara ından akan kanın 
kar üzerinde koca bir leke bırak· 
lıgını cordlıgüm ·ıam:ın .öz dinle· 
tcmiycce[iimi anlnınaı.ta gecikme· 
dim. 

Bu sırada emrı bir türlü yerine 
,getirilememiş olan kohığıtsının to. 
pallıyarak üzerimize doğru geldi· 
ğini cordüm. O da t1Ate<; kcs!ı> diye 
bağırıyordu. Fakat sozunu dinle· 
tebilıne.1<;, scsinı işittirebilmek ıçin 

o da z:ıhnıet çekecekti, 
Bu defa Ruc;lar te~lim çaresinin 

yitrünıPı;!iğini gôl'crek omuz omu~a 
ton'u bir halde süngüler ileride 
.. uşarı çıkmak tc~ebbüsünde bulun 

1 
dular. Teşebbüs s0kmedi, Telefat 
vererek geri dondulcr, Aleş saça. 

Asker gözl De. .. 

Bir taşda iki kuş : 
Moskoyave 

Donetz ... 
işte hedef! 

Moskovanın muda!aosı artık his· 
si ve siyasi bil' mesele olmaktan 
çıkmış bir askeri zaruret halini 
almıştır, 

lcri yananlardan her halde çok 
(arklı olmadı. Aradaki fark biraz 
erken veya az daha geç olmu~ ol 
maktan ibaret kaldı. 

'Du arbede bu suretle nihayet 
bulduktan sonra o civardaki diri 
ve yaralı butün alay mensupla ı 

albayın etrafında toplanmaga baş. 

lndı, Fakat hala dört bir yandan 
silah se leri, turlu tonda naralar 
gelmekte devam ediyordu. Ve en 
acısı olmck uzerc olanların fe ryat· 
!arı idi. 

Albayın etrafındo, krndimı e bır 
az daha fazla nizam vermec e ça· 
lı"arak sabahı bulduk. İlk ı ıttlar 
bize geceki vak'anın ehemmıyeti· 
ni anlatmakta gecikmedi. 

Her taraf ölü \'e yaralılarla dol· 
mu~tu. Her milletten bir 5Ürü in 
san dost dü~IT'an, ölürken ktıt"ak· 
Jaşnwılar, biribirlerindcn özür di 
ky<'rck koyun koyuna obür dun· 
yayn barışmış olıırak göçmüşlerdi. 

Sabahleyin benim için en mii 
him hadise, gece beni ôldürmck 
i~tiycnlc karı;ılaşmam oldu. Rus 
suba •ı beyaz atının yanında ol· 
nıü~tlı. Ve ran çekic:mektc devem 
eden at, bu ceza.,ını bulmuş hasmı 
ma zarar verebilecek harekt-tlcr 
yapıyordu. Rusu. atın ya nından 

çekip daha kenara aldırdım. Ben. 
ce düşmana kar ı bu harekctını 

her halde a~mıne idi. 
Kirkova yahut l\Iallcr va olmak 

lıizımgelen bu köyü dolaşırken ev
lerin hemen hemen tamamen kuı 
şun yahut süngü yiyerek öldü 
rülmüş, yahul da yanık evierin 
iı;inde veya kenarında kebap ola· 
rak ölmüş insanlarla dolu oldu 
ğu gorühiyordu. 

Bizim büyukçe verdiğimiz ka· 
yıplarm da milhim olduğunu soy· 
!emek bnna doğru sörUnüyor. Ol· 
dukca muhlm ,bir nisbcltc tabur. 
\'e böluk kumandanı kaybetmiş. 

tik. 
Harp meydanını bırakarak çek il 

mış olan Ruslar, bugün yani ayın 
on be!:lnde az uzakta da olsa yeni 
mevziler işgal etmekte devam el· 
tikleri için sünu hep «!;ilahba.,ı. 

vazi~ etinde geçirdik. 

Valı I~uat Tultsal Fon :rapcn'ln nut 
kunıı verdiği cevapta bUyUk elçin n 
Bayan Pnpım ve kızlarile bırllkte t~
rnı.rı ztyar~tıcrinden dolayı scvln::c 
tştırak ecı,rc k derin tes,cltktirlerı·ıı 
b ldırmı~ harp ate~ının dUnyıının bır 
tok )"Crlerınde dl.'vam ettiği bu zam:ın 
da Türk.yenin ve Türl>ltrln yurtta 
sulh cıhtınclıı sulh dUsturuna uyara .c 
m 111 t;eflcrinln yUk ek ılh:ımı ''e hU 
kCUnctın b:ıs retkCır ıdaresıle \'atan•n 
her brafında olduğ\1 gibi tzmlrde 
ve İzmir .,; tlt!yctınde teDef!Us edılcn 
tı vnnın b r huzur ''e sükCın ha\"a"il 
o dıı~ı u belıı tmı~tır. Vahmlz ıkı bil· 
~ilk millet ıır~ında samımı dostluk· 
tan \e lkı ınemlekcUn lktıs.ıdl mUııa 

Pc· cbeUennin lnkı.şafından ve bnhas~:ı 
!d filrk - Alman dostluk muahcdeSı Vu 

Pehlevi Hanedanının ıkınci hil 
kuındarı İran tahtına yuksclırkcn 
bu hancdı:ını kurmuş olan birıncı 
Pevlcvi'nin ne elim macernlar gc 
çirdiktcn sonra cenubi Anıerıkaya 
dogru yol almakta bulundugu ma 
lıirndur, 

İlerde, yirminci asrın ilk, yarı 
mı uzerinde etutler yapacak mU 
verrlhlerın ehC'mmlyetslzu adde 
dcmiycccklerı br ,.ahsyct olan Rwı 
Şah Pehlevi, eğer ~u anda rir i 
tırap duymakta ise, kctı;> c le soy. 
Uyebılirim kı, bu ıstırap, saltan tı 
terketmış olmasından ziyade, İran 
taç ve tahtını dlledığı ve urndu~u 
tarzda ofluna devredememiş ol 
masındandır. 

dıırc cc.lılırdı, Du hal karşı ın· 
d1 b r çok y.ıbnncı il' ı hıtlcr,, 
sabık Şahın kı, giı:lı gu;lı '><'f\'C'te 
mey;> al olmaklu ıth m c-d rlcrdı. 

I .n orı n kısın na c ::ı bundan 
o.: ka Hırlu b.r te hıs ko:<ma{ia ım 
ktın yoktu, lak t bunun bir dC' iç 
t.ırafı vardı uphcsı:t, 

İki yuz bin Ermeni. 
Yüz bin Musevi vesaire ..• 

Eğer Rusla r , şu anda ne işe ya. 
radığı pek belli olmıyan Baltık 

filolarını feda etınegi göze alarak 
Leningradı terkedcbilıni~ olsalar· 
dı mesele yoktu. Moskovayı da 
tahliye edip geri çekilebilirlerdi. 
Fakat muhim bir kuvveti L enin· 
grcıdda hapscttird lktcn sonra, bir 
hayli müstahkem • Idugu rivayet 
edilen Moskovayı terkcdive~ecek 

olıırlarsa, belk i adım 3dım harp 
ederek, fakat mutlaka ı_:ıcriliycrck 

Urallara çekilmeğe mecbur kalı· 

lar. 

16 yı ı 7 ye bağlıyıın gece, isli 
rahate V<? ısınmağa imkan bulcı· 

madan yine sab::ıha kadar ayni va. 
zıyet ı muhafaza ettik, 

Sık sık ileri atılmnk üzere hazır 
hınıyor, nz sonra havadis dosrıı 

cıkmamış olacak ki tekrar. oldu 
ğurnuz yerde cökmeXc bırakılı 

yorduk. 

lkao \ e. .ı 1.ın.jacrvı etrafında 

t koy ı.şgal ctm~ıler ve dtişma:ı 
~1.tv.vcUerını d ğıtnll.,lardır. 

K 
SL,EMASINIJA 

Dilnya komikler kralı 

L
Di 
IK 

TUrk~e sbzlu bUyUk 
komedı fılmi 

Hallumızı kahkahalarla 
gWdUrmektc devam eclıyor 

on defa lmzaıanan ticaret ıU18.fna· 
mr inın l arattığı duyguları 1f&dc ~
-Jrı· k buyUk elc;ıntn TUrk m.lletı Ye 
1zmır 'ılAyetı hakkmdakl ccmUekAr 
hıtapı.ı.rından dolayı şUkranlarını bH· 
dirnt ştır. 

Valt nutkunu biUı ırken kadehıni 
el. el ns Alrnıı.n devleti rclsinln aıh· 
hatınc, Alman milleUnln refah ''e sa 
adetine kaldırm1' ve büyUk elçi le 
:cııyan Papen'ın ve kıılarının şc:-efle
rıne ıçm ~Ur. 

zıyıUet ı;cç vakte kadar samımı 
bır dostluk ha,·ası içinde devam et 
nııştır. 

İhtikara karşı 
mücadele 

Halkın aldanma. 
ması için meydan 

/ara af işler 
asılacak ... 

Fıyat MUrakabc bUrosu halkı lh· 
tıkA.rlıı mUcadelcrc teşvik lçın du\'ar· 
!ara asılmak Uzerc blıyült afişler h.ı· 

Sabık Şahinsah Reza Hanın en 

Memleketin hatun ckonomı ln; 
eli altın!l alma ına vc bır çok s ı. 

namffierde cdunyanm en zengin 
adamı ohrak go t rilm "'tne rağ 
men Şahinşah Reza Pchlevlnın bir 
de idcalı l tarafı vardı 

büyük arzusu İran tacını, oğluna, Durmadan yenil mck, durma. 
tertemiz olarak devredebilmckti, d:ın yeti tirmek. 
Bunun için son derece bliyük bir Avrupanın muhtel f mC'rkcz1 \ 

gayret goslcrmişti, rind tah-ıl g rmu olrın butun 
İran huduUarı içinde, gilnun bı· munc\ verlerin tahsu atını Sahinea 

rinde kafa tutmıya kalkışabilecek' hın husuei hazincsı oder Tahra 
tek scrı:crde bırakmamışu, iranın nı ve bır çok ka!abaları ımar e· 
sil~hlı kuvvctlerıni hanedanın se· den, bır çok cndu rtri merkezleri· 
lAmcti fçin her fcdnktırlı~ı göze a· nı kurmak imkanını veren ser. 
lır bir tarzda yetic;tirmlşti. Mem· mayc, ordunun butun malzeme ve 
lckctin bütün ekonomik kaynak teçhı atını tedı;ı;c <dc-n, mcattla· 
!arını şahsi ko11troli.ı altına almış. rını veren kaynak, Şahını:::ıhın hu. 
tı. Toprak, dcniı ve endustri ıstih j suı;i hazine iydi 
sal~tı. ıthalflt ve ihracat tamamı· Jtınıatı;ızlık 
le ve yalnız kendısi tarafından kon 
trol edntyordu, Bundan maksa. 
dı, saray dışında hiç kimseye, sa. 
raya karcı her hangi bir hareket. 
te bulunmak imkfınını verecek bir 
servet tedarik cttirmemcktl. 

Şa.1tinşabın serveti 

z:ırlatmıştır. Hazcrın 0 c~iz ve nefis karo 
Bundan evvel de büro. şımdlyc ka· havyarlarından Kirmansab'ın pct· 

dar kııbul cdılen ;>'ilzde kar hadlerini rollerıne, Gereç'ın şeker ve Rayın 
Iıstc halınde ba!'ltırarak mağazalara çimento !nbrikalarına kadar, Ma· 
tevzi ctm ştl. Bunların pratık bakı· zenderanın turistik otellerinden 
mından pek o kadar faydası olmadığı Şimranın me:ıhur Pales'ına ve ira· 
gorlı.ldlı~ündcn n!iş usuıune be..şvu· nın hemen her kasabasında mevcut 
rulmuştur. 1 olan Pezlrai'lcre, halıcılığa, ku. 

Binacnale) h, ugurunda bır om
run dortte uçunu fda cttısı mem· 
lckelınden uznklaı;tıgı Gunlcrde O· 

nun bazı haklarını tanımak dofru 
olaca .... ı kanaatindeyim. Ne de ol
sa az veya çok, uı:~ktıın 'cyn ~ B· 

kından, bu prens ılc bır qffierha 
ba-. mız oldu, 
Sabık Şahın ahta hod .. fımlık ve 

para hır ı ~ıhı gözuken şey inkılap 
yapmıs, bır şeyi ~ ıknns ve l erine 
bir yem ey kurma~a kar:ır ver· 
mış a<tamlorın co unda gorulımiş 
olnn HJmnl ızlık~ ta•1 ba~ka bir 
~ey değildir. 

' Ehna~ıar meselesi 
Afişlerd , ihtikar vukuundıı halkın 1 )•umeulu~a. gümi.ı şe bakır istih· 

müracaat edeccğt makamlann tele· salinc, tütüne, tembak<lye ve tir. 
fon numaraluı da \'ardır. Bu numa· yaka kadar her saha ve her macı. I Tahrandan ayrıldığı günlerde, 
ralar şunlardır: de ya bizzat sabık Şahinşaha aitti, ı onun velev bır an için oJra bile, 

22233, 247CiO yahut onun kontrolü altında bulu· elmas ve pırlanta gasıbı gibi gos· 

Yani bir tahmine göre dokuz 
milyon bır tahmine gorc de ttll,5· 
1211 milyoıı. 

Mudafaa ettikleri tnkclird c ise Fılvaki, İranda bulunduğum za. 
mpn, hariciye vezirllt!i makamın· ne olur? 
da bulunan Akayl Muzaffer Alam, İki ihtimalden biri: 

(Arkuı , . .,, 

b r sualime cevaben .. Tahran nü- Ya Almanlar ııehrl müd4 laa e· ınevkiini zapta memur edilmiş gi. 
fu<unun altı yUz bin ve İran nüfu. den kuvvetleri, ynnl l\'lareııal Tı bi ~özi.ıküyor, diğer taraftan ~e. 
sunun 1::1 - 16 milyon olduğunu .. moçenko ordularının mUhim bir Tula - Kaluı,:a hattına \'C büyUk 
saylcmıştı, Fakat bu da n ihayet kısmını kıskaç içine alırlar, Timo· bir ihtimal He Don nehri Uzcrin· 
bir tahmındcn ibaretti. Böyle ol· çenko da Voro ilof gibı: deki Donkov'a ulasmak istiyor. 
duı,:unu knbul etmiş olsak bile f. - Ölmeden Moskovayı testim Bundan sonraki muhtemel \'e nnı 
rt>ndn umum nüfusun yarısını Türk etmemi hamle istikameti Kolomma ve Ri· 
olarnk göstermek ldzım gelir. D iye and içer, yahut Alman ku. yazandır ki, bu noktalardan ) ıne 

Bunların ne bır gazeteleri var. mandanlıgı tasavvurlarını §İmdilik Oka vadisini takiben Gorkiye dog 
dır, ne de bir mektepler!, başaramaz, ya Viyazma Briansk ru yürümlyc çalışac.-ağı muhakkak· 

1stanbulda 60 bin Ermeni va· hattında kalır, yahut yeniden Smo- tır. 
lensk'e kadnr gcrr çekilir. Harekat bu tarzda tesbit \'e hır tandaşın bazan lkı, bazan dört gün 

Yani muvaffakıyet ihtimalinde ıasa edilince bu iki ordu grupıı luk ı;azcle 1 olabildigi ducunülccek 
Rusfar son derece müthiş bir dar. mın birlesmc i ile Moskovayı ınli olursa. 7,5 milyon Türkun uğra· -
be yerler, muvaffakıyetsizlik ih· dnfoaya memur Rus ordularınır dığı bu ihmal c.-iddcn acı olur. 
tim::ılinde ise Almanların en buyUk misli g8rUnmcmiş biı çember içi 

Hiç ~ııphCEiz bu hnl, yedi buçuk zararı taarruzdan evvelki hatda ne dUşmı.is buhm:ıcakları ıınlaşı lır. 
milyonluk bir mühim toplulugu d onmek olur. Blı ıhtimaller tahakkuk cdcrı:c 
imtıa ka.,dına hamledilcml':!z, Eski Şimdi cephenin vaziyeti ö;)llc Don nehrinin tc~kil <'ltiğl b ı ·ük 
Sahıneah dilcdıt,J hedefe ulaşmak görülüyor: kavi" içindeki topraklara ı;:clınc 
ıcın her kuvveti elı altına nldli'iı - uRibinsk - Kalinln - Rjcvıı Rus cenup orduları kumandanlığı 
gibi matbuatı da f'li altına alm ış hattından hareket eden Alman ce bunl:ırı kendiliğinden terke mcc. 
ve ". s~iyntı Tahranda merkezileş. nahı Rus ordu yıgınları ile şiddet. bur kal:ıca'ktır. Zira cepheden gfır 
tlrmı'Stı. li muharebelere tutu.,ınuııtur. Al· 1 dül:ıi tazyik devam ederken Voro 

Simdi. 1ran için ne dereceye ka· n· ~ 1 motôrlü ku,·vetlcrinin bir ncçtcn Don vadisini takip ederek 
dar fa) dalı olnbileee[:ini tnhmin e· 

1 l;ısmı Yaroslav ve Ivonavo üzerin Pnvlovsk UzC'rlnden arka bilecek 
demediğim bu «geniş hilrriyet. re· den, Volga nehri boyunu takip c olan Alman kuvvetleri tarafındnn 
jıminden çok hal(ık. çalı;şkan ve dcr ek Gorkiyc doğru yürüyor. Bir çemberlenmek korkusu ile, çare.iz 
tertemiz bir topluluk olan İranlı kısım motörlü kuvvetler de Pre· Don'un şark ~ahillne çekilecek tir 

ycslav ilzerlnden yi.ınlyüp Gorki ve böylece Donetz endilstri mtnla· 
Cİ\'arındn Volsıı nehrine karış:ın kasının talii takarnır etmiş oJa. 
Oka'nın aşağı vadisini tutmı:ra gay caktır. 

Tul'klerin de istifade etmeleri, el 
bette tabıi telakki olunur. 

Şekip Gündüz 

ZA Y I Fatih nüfus memurl u· 
ı,:uııdan alınış oldugum nufus hil 
vlyd cUzdanımı kaybettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin h ükmil 
yoktur. 

322 do~umlu tbrahim ofla 
tsmail A7han 

ret ediyor. En son resmi tebliğlere görr 
Alman taarruzunun merkezi i· ı bit vaziyeti hu tarzda hulı:t a ede 

sc Viynzma önlerinde pek n.ühim I biliyoruz. Tabii bu h.ıdl el crlıı I!" 
Rus kuvvetleri ile uğraşıyor. cikme i. yahut bu tahminlerin gc 

K ursk - Orel bölgesinde bulu- ı ıc •ek hadiseler tarafından tekzi. 
nan Alman :tırhlı c.-ena hları , bir b' Tius müdafaasının kuvvet derece 
taraftan !iİmalf cenuba bağlıyan c;inc \ C' vahut ta Almanların elle 
deml~·olu şebekesinin ldlidini I riı deki imk{uıın d r esine bS.:lı 
yani Don nehri üzerndeki Voroneç dır. S:ıdık Dl l\IAN 



- '4ly1a '-------... ---------------------·---ENSOM-HAVAOIS-------------ıııııııııı----------_...- 15.1•.9.U ÇARŞAMBA -

Mb1SJ81118r 
araıında~ 

Mektep kaçağı ! 
Suzan Güven 

diyor ki: 
Lik Maçları 

ÇeYlreD: 
Naıret ·· efllı 

inımz miuhınian hikayeler: 4 TauD; 
P. 8. WODB• BOUSS 

-2-

Maksim guh'ıosll'l\dayım. Fa.ka.t 
para yemek ve ça.l1m aa.tmak lçtr. \ 
gitmed\m. Öy\e oisayd1 betı de gen,, 
salon<laki masalardan birinde oturur, 

Bu hafta Mevsimin en zevkli 
maçını şeyredeceğiz 

- Hayır efendim. Zira !IU anda 1 zü temiz olsun. Karanlıktan korka- çatalmıı tabağıma. vurarak garson· ı 1941 • lfl42 m~·simi başltya.lıda'l· ı dızdır. Bu "vaziyette Galatasaray Be· 
ki vaziyet bir benzeyi~ deı;:ildir. 'rak (anne!) diye aglamasın. ları ça.ğH"ır: ve yanıma ııoku\acak o· beri dört hafta geçtıği halde futbol l 'ıktaşa hakim vaziyettedu-. Herhal· 
Ustunıtizc dogru Mis Lilyamn ken· .r. lan ıhk bır vücudtin hararetile mi· meraklıları henüz zevkli \-e heyecanlı de bır şey ~O.ylenemez. Onu zaman 
dısi geliyor. Kleınantın tahmınim gibi çıkma demder. once sınınm!e sarho~ olur· bır oyunla tatmin edilemedHer. Bu ve oyun belli edecektir. 

- Yok canım! dı. On üç yaşında bir kızcaGızdı. dum. dört haftatttrı sakı ,.e sentmin ı>n Orhan Yazıewğlu 
- Ôyledır efendim, işte zaten Elleri temizdi. Ciddi yüzıindcn, Kar~ıma çıkan btr garsondan rica. tnühim ka~~1a&ı herhaide futbol MAÇLAR 

l\lıs size ifaretler etmeğe de baş- ~ anne! .. diye at:lamıyacagı anlaşı. edıyorum: tnerakltlarını bu hafta {Şeref) sta· Şeref stadı: 
ladı. lıyordu. Ycmekde iyı hareket et- _ Bayan Suzan Gtıven! ıarebillı dına sürükhyecektir. 11,30 Altıntuğ - Süleyman-ıye. 13,30 

- Burada ne arar bu kız? ti. Ben birkaç kibrit cöpü ile golf miyim? Ge-lelim bu mühmı ~ için hazı!'· Beyoı;ıuspor • Takshn. 15,30 Seşlk· 
- Bu ciheti bilemem efendim. maçını nasıl kaybettigimi izah e· Adaın<:ağıı ceml'i hazı.r:ı. sigaaın · la.nan ta.Jumların vaziyetine. taş • Galatasaray. 
Kız iyice yakla5tıı,:ı için Cim bir derken ar~ız arsız gülmedi, bila· dan başka bir ta.Tiile fiil ta:ı!r.1"''1 • B~ikta.\l: Geçen senen.il\ ligde mil· Fen~ı- stadı: 

adım arkama gcçtı. Şapkamı çıkar kis ciddiyetle, akıl erdirmeğe ça. ğından ve ıçl<:i ıle bah~lı;ıe t.:.•ı>'tu\· :t :üime şampiyonu o.lan takım bu 9,30 Topkapı - Alemda:r. 11,330 
jım: lışarak dinledi, edecek kelımelerde•ı ba,lt<\ k ımL'!1"':'1· fl!i.0.ll sezonunda yeni ortaya otı~n Ra:mi • Davutpa!jla. 13,30 Vefa • B~y 

- Allo! Allo dıye bağırdım. Sinemadan sonra Mis Lilyam, da ıoa-at bulunmıı.dığınd· n otacaı: { tıılimatnameleı· ve en mühim bir kaç koz. 15,30 Fenerbahçe - tstanbulspor. 
Mis Lilyan· Londraya gitm~k üzere otomobi- evvela tuhaf tuhaf yt;zli nr Oa.k.ı, elemamndaAı. olmw,ıtuı'. 
- Allo! Beti' Diye cevap verdi, line bmdirirken yeğenini beğen- sonra bir çift ! .. ıl'::ı. h~~ından 1'11.vdı: Türidy1l şamf}iYQnluğu lcarşılaşma· ( ) 

burada oldusunuzu bilmiyordum diğimi söyledim: - Arkadan <,z'ıd:n•zr smde. da t>H- ceza ııet~esinde bitaz 8 U L Jil A C A 
Beti... - Size sevimli olduğunu anlat· Tepe~. dans Nicnlerin ayak :.a· daha sarsümış ve son maçlara zocu· 

- Halbuki buradayım Mis. mıştım, dedi. M"ktepterin adı bü· k.ırtılal'l tempo tu+uyor. Sahnenin al· n.a. takım çrka:rtabilecek vazıyef.e gitt. ~-------------"' 
- Ne gü,.el pan1alonunuz var. yük. Orad:ı clanları hep çocuk sa- tmdayım Suzan Gth·enln ~açına. ili~- tnl,,tir. Katede (~met Ah) yıet"inin 
- Demek bcgcndiniz. Tc~ekkür yıyorlar. Ben de mektepte iken tirdi~i gtfüin kıvrımları kadal' ce.zıp ehlidir. Müdafaa (Yani ve Feyz:ı 

ederim. Halbuki Cimin hosuna git. ôvle mııamelelcre maruz kalırdım. 1 bir tebessümle: iyi.dider. B~kta.ş takımtnın en Çl)İ{ 
miyor. Çok şükür herkes onun ge. Müdiremi?: ne iyi bu· kadındı. Mis 1 - Vallah'., diyor. ne söylesem hi~· çaluıan tarafı şıUplte6iz. ld !\af ha:.-

2 

ri kafalı bir adam oldutımu bilir. :\fap... 1 mem ki! ... Muıril':i ben:m ~üm ve ı tıdn-. F<>r haıttııoıa gelm<:e: Hakkı 
Pordon 'l\Iis. Bingley"de ne arıyor- - Aman, siz de Mis Mapın mek· neş'emdir i~te .. Kedel'li c»duğum za· j takımda yerirll alırsa Bef,Qktaş foı· 4 

:;unuz kuzum? 1 tebiııdc mi okudunuz? manku' daha ~: h:ss~rek okwrunı .. n.ttl da taımımlanınış olacakbr. B.; s 

' • 

- Yegenim Klemaııtin burada Elbette. . 
1 
eııki şarkılardan çoı;: hoş\amnm. On· v'· ·R bf'Mci Beıp~ GQl&tasar-.v , 

6 
leyli ~P.kleptedir. Bugiin isim g~. 1 Mi!: Map, teyzemın ahbabı·! !arda. hakıkt ıstrrııp\Gr ctuyurmayan kıı.t ~"IDda. tutllnabiln· . kanQQ.tindc?· l, 
nu. Gormeğe geldim, Bu ak!;am dır. 1 bir acılık vardıı· ki ben bıtndan zıey'.- J!:ftt. 2'...Ta G&lMas-aray timi bu seızon f 
burada mısınll Beti? 1 - :Biliyorum. Ben.i oraya yerleş· I alırım. Çok pahalı bir yemek gib .. y•~ -c..'li ~htria takvıyelenmış •• 

- Evet ... Sprrnndit otelınde O· ı tirn:ıeı: fikr.ini anneme, zaten tey-1 «YAr m!saUni ne zemin, ne z.aml!ıı va.ı· t'.ı:.cUr. . l. 
turuyorum. !enı:ı: v.erm.ıs. . . . 1 görmüş!> un bestesin•, aığda!ı bil' tat· G ··~~-s:;;ray taıkamma g-el:ınce bı.ı ~o 

- İsterseniz beni yemeğe davet - !\'Tıs Lıiyan ı:Pe rıC'a E'derım ... , ıı gibi. içim kfltıla k-ıı.tıl-a aidıktıı 1 s•,.,:::~ ~ ~ l'n iy. i m~ çıttaran bir , ı-+-_....--t-
~dı~iz ıv:ister Beti! : ~1e~e!e d~cltdir. M!s i'iapı ~örür- sonra. bir yürU't ~rkımn nejmchs'f· ta.J.::ır:. ,, m1•:;tur. Yalnız l;.atede Q,, ~11 ...... -ı......ı...-ı....__ 

Cını bır adım arkamda clL1ruyor. ı:;ecı:-: henım ı;olf macl;rı munase. ı ni de buzlu bir b&f'dak su g-:'i>l on:rn nıa·1.::. ;::. : .ı tercıhan oynatılmalıdır. 
du. Yüzünü göremiyordum ama, 

1 
beti1.e btırP.YR geldiğimi hiç söyle· j üzeri~e içmeğc baythrım. Ye ~emen :Bu füi kaiaci arasında klAs, tecrübe, Soldan sağa: 1 - Yaradana yan 

bu esnada demir gibi ~oiZtık bakıı::. ı me)•ıııı. .. 1 hüznün koyu kata.n\ığmdan F•:;rıla· 1,.e a~tik llabiliyet Saimin J.eh.inedir. bakan. 2- Allah görünmezinden saı< 
!arını enşemde hissediyordum. Hal - Scıyl:mC'm. . , l rak. nel]'e ufuklarmda uçarım. Bil· Sainıin sakatlığı ıail olmuş za.nnııı· lasın, bilgisi çok adam 3 - A<:hı., oir 
buki Lilyandan bana ne tehlike ~e· I -- Mer•a ... Barı hu :ü-.,:ım ·~ar ı has~a. ciddi sevgilerin sembolü cA<ı .. dayım. Bı>kler ve haflar bütün d1ğur nevi maden, sporcuların selamı. ,1 -
lebilir. Kapalı hlr yerde dans er:le. l ~ıJ:ıc:ma>ıı~ .. ~tn·~ya ~P'~izi:n.vl~al: nağmeler ruhumda ~oneuz heyeca?J· l taJurn!ara faik bir vaıiyettedirleı·. Bir ecnebi parası, ilmin eş., ba.şı ka· 
cek olsak belki başım döner de rlc. kendı<:ı•11 zıyarl:!t ~.ıncdıgem . lar yaratır. For hattında. Gazanfet· yeni bir yıl· bak. 5 - Yama, bir nota. 6 - Ulaş
evlenme teklif ederim. Yemek yC'r f ~nlarsa fona olur. Kapıyı çalar. f Su.ı!lerimi unutQrak ga.)Tiihtiyıııl' --------------- tırma, İran lisanında evet. 7 - Ada, 
ken boyle bir teklif pek :vakı<sık j c:avU!!Urtım. soıd..:m: ı A9A-I it uzak işareti. 8 - Keyif verir. Agu», 
olmaz Kendimi bu zevkten niçin 1 - ı\h. P.cW Bıınu ivi hat•rlat•ı. "' , D k 1....... k V&11a1&&8 b en bir nota. 9 - Beyaz, canı tez. Fen· · . . I - .1.a. eme c ...... ı aş ın mevc·ı· 
mahrum edecek mi im'! Lilyan nız. Ru kapı ı-alına mC><:elcs:ne d~ır cı· t· 1 ? ı bir - macerası nin ortağı - ekseriya ezandan sonra . ' b" .. 

1
. - • . 

1 

ıye me namyors~uz. k 
;Uzel gözlcrıle yi.ızi.ime bakıyordu: ı ırşey soy t3'C'~cgıın. 8 . 1 .. l . . l .. t 0 unur. 

ır an evve ... neq cı.s.nc a.van a· . . · ı 
- Hay, hav~ dedim. beni ne ka., - Buyurun! . . · .. . Şehremınmde Uzunyusut maha le· Yukanda.n aşağı: 1 _Yaşta de~·.ı 

cliilr sevindırrliğinic:: bilseııiz... - Kapıyı çalmasanız daha iyi• ~ana zıt b.r ~ıddlyetle, ve goılennd•: ı sinde 17 numarada. oturan LQtfi ad•.n 
. . . ' cıaru!an neınlı bakışlarla cev~p \"e:·· . . . . . . baştadır. çok bilen. 2 - B.r gün, aı· 

- O lıald~ tamam ... Ben bır edeı·sıııız! 1 .. da bırısının 22 yaşmdakı kızı Hayı·,. 

' 

dı lık. 3 - Eser, tasviı·, rabıt edatı. 
vere davetli olduğllmt\an bu gec~ - Niçin Mi~ Lilyı1n? · .. . . . yenin son zamanlarda ba.şından btr 
I-cmdrcı,va dönmek mecbııriyetinde - Çi.inki1 ... Her ne karlar KJe. - Bu. oyıc bır .rnal kı nıhumu ta 

1 
aşk nıacera.:;ı geçmiş ve genç kız gay 4 - Canın yongası, bir emir, bir su-

vım Biraz t?ec k<ıl;;am da ehemmi·. mantinin isim gün il ise de müdi· uzak yl!lann arkası:ıa ur;nrtuyOi". · r: meşru olarak bır çocuk kazanmış- al. 5 - Bağışlama, hararet söndü· 
~·eti.) ok Sizi gelir otelden alırız 1 reye haber vermeden dı~'\rı çıktı. 1 Bu:ıun ceYabı~ı şu kUr;li~• tes.>rlü.fte;; 1 tır. rUr. 6 - Bir dev}et adamı, niyaz. 

7 - Boyun aksi, ııu . 8 - Şarkın 
Yemckt..,·n !'onra bizi sinemaya rl~ jl Daha doğnıc:u kendisini. şu anda, s:z çıiı<a~ıııız .. ~en musiki a:emlne Bundan sonra sevgilisinin ihaneti· 
gotürilrsünüz. yatalında mı~ıl mışıl uynyor zan- plaka eı:< 'Jl<r ,; .ıı~ı!<lım. llk okudu· 1 ne uğrıyan geııç kız, gebeliğinden e'-' 

Bizi ne demek? nediyorlar. tum ı;a ... :ı "' ;_,, bıı.na bahoıetm~-l hallunın haberdar olmaması için ço· eşi, Alınanyada bir nehir, ters çanta. 

1
• . • y!n, ~ • ,;1 , .:· lih~~ dl":. • Ve \:ıu __ _ ___ ., _._ 9~ Blr "m.lı;. aö". başuUL lıır E ilA· 

Tııb ı Klernantını de beraber Demeyin b11 an! .. ~ımctl . . f .. 
1 

• ""i:i"'"tı ...... i ... """o' ,,,ıını ..... :;ıurmı~ ~ 
getıreceğim. bu yaramaz kcıcak mı'! şarnı ·~: ~ ·ı.fl .'• . t':'c:ımes. o ınuştu;:. ı evvelki gün. Muratpaşada 12 numa.· ve ed!nce taçlı kadın olur. 10 - Bil' 

. . Kena;o;,ı:e b.r ıkı ıı·~sı.ı d!!h~ sor·· . 
- Etmevın :\Iıs Lil,·an Bir ele - Hem de ıstedıuinizden ala... . ıalı evde oturan bır ahbabına ge•!-:! nevi kap, uçmak. 11 - Yı:ıpma, du· 

" .: · · · .. dum. heyecanla ce~·;ıp vera!: . . . . 
çocuklarla mı uğrac:acağız·? Size daha evvel söyliyecektim ya, '.. " . , .., . . , yatısına g:tmıştır. Hııyrıye evvelden rnrcı aletı. 

- Ah~h gvstcı ntMln .•• {.-ela vf,>' h · d & 'a t l j • f 
- Neden uğraşmıyalım Bu yav yemekte i ·tihanız kapanır. sinema. . . . . . . 1 azırıa ı.,ı u· cı ya ar <en çmış. a • . nrmı !ıra m:ı.a ı c.a·1 hır cır:.Cı.>ğ!r. !ı"t . . ı 

ruc;::ı"ın isim gi.inü ıdc olsun biraz da neş'eniz kaçar diye söylemedim. • . . kat bıraz soma sancı ar içinde kıv· 
b ' • t.ıı ıç.:ı sahncd · .. ı:,·rılı;ımım. Ya!ııız "'" b .1 b 

Diiııkü bulmacanın halli 

Soldan sağ·a: 1 - Kefal. 2 - Y:ı· 
gezmcge ha!·:l:ı yok mu? Ne sevim- Kadınlara her ne paha~ına olur· . ı ranmagn 3;> aı;nış, sa ah .. karşı ı.ia 

· p.ak da beni tatn. ı edemez. Zate ı j .. 1 .. t". zık. lades ı,emigi~ 3 - La, mum, ar. 
lidır. gôrmelbiniz. Sizi hiç rahat. sa olsun hürmet etmek isterim. b'' •. td· -. , . •d' '·' h 8 ° muş uı · 

. . . .. .. .. ~~-e o .ıg.ı .çıı •. r "'• ocıım a· V ır • "idd . 'lik 11 ' At t { it) " T . 
~ız etmez Gece mektebe b. ırakıvc· Lakın bcnı boytc muşkul vaılyek 1 ••. • . . 

1 
a •• a)a nıc eıuınumı e <oymu.~ ı - , e a vo . na. ;:ı - ersı: 

• .. . . . .. .. . d.;;-.ın Kaynağın da fıknııl alarak H · · d' ı d 
rirsiniz Bu da pek müskül bir dusürdülcr mı, ku[urden beter soz. . . aynyemn cesc ııı muayene e ·n Kaime, nokta. 7 - Eı·duıı. :>ebil. 8 -

· · . . . . . sahneye çıklm;. Gerek musıkıvc eı • . H' 
hıznıet dc,.ildir 5anınm Jer sarfetmc.smı de becerırım Nı· . · l adlıye dQktoıu ılunct TUmeı- ze- d t . uı h 9 'r B 

o . . .. . lan heve~ım \"e gerekse çalışmak h ' 1 l ··ıd""'l' ti t b ' t t 1 t a . crsı: a, ru . - ersi: uz, 
Aman, bunu biraz dü)ünme· tekım. ofkeylc: b .·• , de . ır eneı-c' 0 ub ın es 1 e 111 ı;ı ır. tersi: Al.;;. 10 - Antid, adalı. ıı _ 

)" • _ 1 • mec uı 1~ ct.n oluı:ıum. beni bu yo.· Ceset Mor"·a kalnınlnı111, gen kızı 
ıyım. Ah . Alı. dedım. d "ki u 'ilk"" 0 .. il .11• ., · ç Enayi. 

Neyi düşüııecek~loız'! 

- l\lcktebe bırakmak mc;;elesı· 

nı ... Bir defa bir genç kızı mek· 
tcbe gizlice bırakayım derken kar 
şıma jandarma gibi bir kadın çık
mıştı. Bana yapmadıgını bırakma. 
dı. Bırkaç kilonıctrı? koştum. Ba
şıma tckrrır büylc bır hal gelme. 
sinden korkarım. 

- ;\ferak etmeyin, hiçbir şey ol 
maz: Betı: 

- Bilirim :\'!is. Meseleyi o,Srenir 
oğrenmez teyzeme yazarlar. Tey. 
zem de bir sene durup dinleme· 
den yi..izüme vurur. 

-- ham cdi~rsunuz .. H<ıyali bı
rakın. Nereden ö~~renecckler. Ba· 
kın sizi! yolunu da gö;;tereyim: 

(ArkMt vat) 

a Ze\ e s 1 ,uyor. oz m ) <· çocuğu dü~ürmeı>i için tcşvil< ve ilıl.· 
seklerde Buglinkür.de 1 ra~la kaza 1 Yukarıdan a~ağı: 1 - Ay, ece, dö. 

• • • " • • 1 cı taniye edenler hal<kında t~hkıl«l· 
mağı da hıç şüphe..~iı isterım. Fakat ta. ba~la:ımıştır. Z - Alam. rakı. 3 - z.ıtt. duba. 
cgönüb ü herşeyln üstünde tuttıı· ! - Ki, adu, ters!: Ev. 5 - EkıneK, 

Nazan. 6 - Ut. lu. T - Alman, '11-· 
bay. 8 - Sıçan. toı·sı: Sanat, aza. 
dı . 9 - Dank. baka. 10 - I-~ıat. 

ğum içindir ki, o bahis mevzuu o:u.;· 
C4'I otuz liralık bir memuru bile ter· 
cill eder~m. 

Zaten aşkın sonu yoktur. Çok :!le· 
ven muhakkak bir gün ayı·ıhr. Bu 
bakımdan bedbinim. Erkeltıere h '.•; 
itimat edilmez. Bi7. sahnede nel ~r 

Bir hrther, miiı;;krl~ını tra, 
ederken du,rn ~·e öldü 

Parmakkapıda, Bursa sokoğınd.ı lmal. rı _ le;, arı r arlcs). ıı 
berberlik yapan Mehmet Cemal adı ı 
da birisi, diln bir müşterisini traş e· 
del'ken fen~laşmış ve dliştip ölmüş· 

~fuJıtekir Srlın Scynur"un "ür:nnc 
gönderilınc::.i isteniyor 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞA~1 
Her yemekten ~nra gün de üç. defa ıuuntazaman 

dişlerinizi fırçalayU112. 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankas 
te.rihi: 1888. - Sı>rmsye.sı: 100.000.000 Türk 

Şube ve aJa.Aıs adedi: 265. 
Zh-e.t ve tic&rl her Pevi banka muameleleri.. 

Para blrlktiı·enlere 2s,oao liı-a ikn.miye ver;ıyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbar5ız tasarruf hesa.plaMnda 
· en az 50 lirası bulunanlara senede 1 defa çekilecek kur'a ile a..,ağı· 

dal<i plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 <1et 1,006 li1'M1k 4,008 lira ıoo atfet 59 lirattk 5,080 lira 
4 )) 500 » ~.060 » 
t » '?50 » 1,000 » 

l!!it )) > 4,880 » 

40 » ıee » .ı,ooo » 100 )) 29 > s,m » 

DİKKAT: Hesaplarımızda.ki pa.ra !ar bir L~ene ıçiııoe 50 liradan 
aşağı dü.ı,ımiyen~ere ikramiye çıı<tığı takdirde r,. 20 faz:Jasiie 
verilecekth·. Kuralar senede 4 defa. 11 I\tal't. 11 Haz;ran. 11 Eylu!, 

11 Biı·incil<anun da çckilecekUr. 

iSTANBUL BELEDİYESİ Ş E H i R T 1 Y A T & O S U 

Tepebaşmd11 Dram kısmı 
B• akşam saat !?t,34> d:& 

HAMLi:T 

tS Perde> 

'tkliıl cao. Komedi kısmi 
Bugün gündiiz ~aat H 

ÇOCUK OYUNU 
Bu akşam saat ~G,30 da 

;uBARLl.K BUDALASI 

Pevlet DemiryoUarı ilanıaiı 
Muhammen ~dellerile miktar v~ vasıfları aı,;ağıda yazıiı ilti .;ı ur 

malzeme her grup ayn ayn ihale edılmcl• üzere ı 21.10.1()11) Pazarte::• 
gi.inü hızalarında yazılı saatlarda Haydarpa~ada Uaı· hır.ası dalı.l.ııdeli 1 

komisyon tarafından açık • ksiltın.? u.;uli!c satın alın;ıcaktıı-. 
Bu işe girmek isteyenlerin her gnıpun hızasıııdn .nızılı mııvakltat lt!• 

minat ve kanunun tayin ettiği vusaiklc birl.kte eksiltme günli saııt.ıııe 
kadar Jtomısyona mUracaatları !azı ıııclır. 

Bu i:,c ııit şartnameler komisyondan parasız olarak dA.ğıtılmaktadır· 
ı _ 1000 lil!O toz nışadır: Muhnnrnıen bedeli 9:50 !im, nıuvakkilt 

tcm'!İıatı (71 > lira (:!5) lwrtış olup eksiltmesi saat ( U,15) o:ı dört kırl' 
be.-tedir. 2 _ 500 kilo kalıp nışadır: Muh:ımı11e11 bed~l! (301}1 lil'a. muvaJcJta.t 
teminatı (22) lira (::iO) l<uı·uş olup eks!Jtııv•sı ~aat (15,15) on be~ ~ııt 
bestcdır. t 918i) 

..t:am::m Kim ya ger l 
Hüsarnettin Tarlan 1 

BU BAYBAM l 
Fıtır sadakası 
kaçtan verilecek. 
lı.t.aobuJ Münülöğünden: - Hayır canım, her zaman bir 

olur mu? Kız içeri girecek. Siz o· 
telinize dömip ycıtacakmuz:! Koş. 

nıaga lüzum ~ok. 

görmüyoruz kl. .. Bir gü;ı bir çift:n, 
~ sevgilertni biı birlerinin on tine dök~

() r. il aft z ( :em a: rek karı,ıunda ıçttklerini görür ve bil· 
tün ne.ş'emle okurum. Bakaı·ınııız C"· 

tur. Bit· müddet evvel beıııi.ı ve nıotör 
Mehmet Cemalin kalp durmas•:ı · ya~ı ihtikarından dolayı Aslıye İkin i 

dan öldüğü aıılaşılmı~. cesedinin def el ceza. mahkemesi tarafından t.evJtif 
nlne ruhsat vcrı!nıiştir. 

IDB.A.& TAW.jU l%ö KUBUŞ 

BllWmım t&hillat, 
EminônQ EQJli.k ' 'e ~ytaı:rı ban· 
k311ı karşmtHa. luclooy ltıwwı

da ik1oci kat .No. 6 

En iyi 1.ri soıı 
K. K. Ji· 
27 24 ,ıı) 

Bu kadarcıksa kolay, dcjil 
mi Cim" I OKMA~ HF..KlM tesı ı;üıı erke!< yalnız gelmiştir. v~ 

D11hiliye Müteh .. ntı hatta Uştellk de bir kart gonde!'!rhr. 
Ojvıı.rıyolu 104 o zaman duyduğum azabı biçemez· 

:,ıuıyı"ne •aatl~r:: Paıa: siniz .. Buna da. sebep, . bazılarımızı:ı 
!-···- :.,.~ ·:~ ":; T·'· ~:;:\QS ı;ahneye hem ziyaret hem de ticaret 

verirslnız? 

- Hiç şüphesiz sadakati bııkımır. 
dıın .. ErJ;:ek, etkck olmalı. Kadın tip· 
li de~il.. Hfıkim olması da şarttır 

Kılıbıklardan tiks.n!rinı .. 

c>dilcn Ayaspaşadal<i <Mod<!rn Garaj> 
ı:ahibi Seha Seynuı"un malıl<enıcs: 
dün bitirilmı:;<tir. 

l1;z:12Clil!:mıı:u:ırı11111111111::11iilllllllllm111 .. :UI, 
----------' 

Şekerci 

H. l\lustafa ve )falıdurnu 

ÇiKO LAT CEM I L 

O 38 
3j 

Arrıa • 1 
üzüm 230 170 ıl'i 
l<'ı·ı c YC zekAt ıı:a.siyle mUl<eııtf 
cılan n,uhlt"rem ahalimize, milleti· 
ııılztn en hayati ihtiyaçlatını 1<ar-

ıı~llı nJ,va1t ve ııldc ettiğı teberı· 

- Öyle ümit ederim efendim. 
Yan gozlc Cimin suratına bak

tım. Dınıdık duruyordu. Bakışla
rilc: uMadcmki beni dınlemiyorsu· 
nuz, ne haliniz var~a gorun!ıı de· 
mek ıstcdıc:ı belliydi. Eciyle sıra· 

lardıı tcvzcmc ne kııclar benzerdi. 
Ona mat: 

Sah p ~ e ~u.n&:-rtri 
stzAXJ;TTL"i ~A2D 

için çıkmalarıdır .. Bir ı;öz ııtizme, bir Yolunu biraz değiştirmi' gibi gö 
kırıtma i:ısanın başına. neler açm;ız rUnen konuşmamıza Suzıı·ı ylnc b 1 

ki?.. musıki cUmleslle son verdi: 

Mahkı>me Sehı:ı SC'ynunın ı;uçunu 

ı:;abit ı;örmü~. Kcııdi~iııi 50 Iır<ı p:ı.. 

ra. b:r hafta hapis \"C ı.i gtin de diil< 
!<Anının kapatılmaı:;ı cezasına ç rp· 
mıştır. Bundan baska ıtıtıl\ar mev· ' · lıina ile hazırladığı nefis bay· 
zuu olan 2 ton benzınin de nı iis:ıdeı e

l~cı~dlsl;ı:le Kızılay YC Çocuk ~ı.ı· 
J, eme kurumları arasmda. paY111 

~an TUrk Hava Kurumuncı Jıl!• 
n:çh!le yardımda bulunrrıaıan JU 
zumu chı>mmıyetle arzolunur. Olur i\lıs Liiyan. dedim. Sizi 

saat ~cdi buçukta bekliJ cceğim. 
Yalnız rica r·clerim, kuçsuı1 eli. yu 

N.-.::;a.t Dil'eıktarl 
ŞUK&t7 SAJl.A(OGUJ 

BMddığı yer: 
VATA.~ KATB.USJ 

Ne de olsa bu seferki konuşmam 
çcşnis:ni blrıu: değiştirmişti. Onun 
için şu suali de sordum: 

- Erkeğe ne bakımdan kıymet 

<Musiki aşkın anasıdır ve nşk :ı.:ı 

hayatın kend!sidir."> İkisinden de a•· 
rılamam vesselam ... 

Sacll GUNEL 

ranılık ljC'kerleı·inızin mlibaya. 
si karıırlaştırılmıştır. ,ı içın te:;ı ifinizi beklıyor. 

Mtiddciumumil:k ;;uçlunun ::ürgih· htaıılml Balıçckaııı 
le tecziyesini istediğinden karan tcnı-

1 
UJılı:iiı'Zi!iıi.l~r:DZllCECDc::l~!IZICEZ:Bld 

)TZ ettirecektır. 

~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'!!!!!!!~lm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~~!!!!!!!!!~~~91'!!'!!!!~~--~~~~!!'!!!!!'!!!l'!'ml!"'-.eı!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~'"I!!!!!!~~~ -- =---- l 

İstiklal-En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası : 69 bi ~eynini delmeğe başladı, Gö 1 mak üzerinde toplanmıştı. ~·~1';e - ::\I!ıntck nıi yalnız yakalayabil r nun bu lrş:ı<lından istifade edemedi· 
1 Jt ha..'f Gchertellnı bu herifı ! ler. Zıro Mllntckim, bir balina balığı 
'Ye sı alıın.ı sarıl on kayaya doğ·nı qibl sa:ıdalın burnunu sırtlamıs ve 

uL" c lıaşladı. Mllııtckimln etrafı bıc 1 öyle ~ıd<letle <oarsmıı;ıtı ki ayakt~ du· 
kur ı ıı ynı;ımıru altındl kaldı. ranlo.r, muvıııenelermi muhafaza 

MU:ıtcl<ım tanı zamanıııda atıl< edemcnıiş!er ve birbırlcrine tutuna.· 
vrannıış \"C ellf'r11e kay:ıya tutu.ıa· ralt iskambil ktiğıtları ı;ıbı tisttiste 

. ~ ü ıU ve b:.şını su içine so ... · dti~mli~!erdi. 

Anriko, saniye bile kaybetmeden 
L bu h•ı eltetlle tchl:ke !'a ~C\n d<'rece seri bir ylizüşle en ya. 

o .111 yordu. Zıra. sand d:ı':i- kın kıyıya çıkrnag;ı çalışıyordu. 
ıl-tlrck kay3ya y;ı.kla ş l~"ıa .. Bu sırada kayığın biri, bogulmak 

.\ ı ko t ıtı ar suya d~ldı. tehlikeleri geçiren öteki kaykta. 
l•'akat, bu iş bô)le devam ed·:mı,: kilerin imdadına gıdiyordu. 

dı Nihaı;ct. sulnrı tarayan ııılwia.r l\'Iüntekiın, bir kaç dakika son. 
•n. ı.. • :tu yeıı kı ıı:cttirecck ve bıı· ra ııahile çıktı. Nehırdcn sesler j. 
~ y!ım ıl ,! \Uc.ıdü delık d0

- k edı· şitiyordtı. 
it\.( htı. 

8 rdı n, aklına ~rylanca bir fikir 
· ... ı. Acaba bu sandalı de\·irrm ·~z 

nı ydı. De~ ırebtlırsc kurtulacaktı . 

ı:: ı,cı ror!ü kurtulmanın ımka"ll 

~ çk: u. Hemen suya daldı Sandalın 

ıu Ö'1Urıde beJııdı. 

En onu gormüştü; 
- 1 tc şu-ada ... İşte ~ura.da! 
Dıye haykırdı. Fnkat diğerleri o· 

- Çamurlu suyun lezzetini ta· 
dıyorlar, cliye Slildü. Bu şeytan 
karı ebc>cliycn burada, bu çamurlu 
ııud<ı kalmalıdır. 

Sonra seslerin geldigi tarafa doğ 
ru haykırdı: 

- Geceniz hayırlı olsun! Orada 
bol bol, bedava su iciniz:: Anriko 
Berlandiyi bir daha rahatsız etme
menizi tavsiye ederim size... Bu 

züııün önünde. Klaranuı, bu güwl QnLl nered~ bulacaktı. Kenctısı 

1 
a kadının hayali belirdi. o zamatı 1 bilmiyordu bunll. .:1 

N T A f9 içi yanarak: Ne kcıdar yürüdü, nerelere !ııt 
W ı - Ya. deni, ~u mclun kadın O· j di. Farkıııcta hile dPğildi. fıı~v 
liiil nu avladıysa... Isvc ile, cilve ile. bir an f,C?ldi ki, korkmağ;ı bll· iS 

size bir ders olsun! 
Nehirden hala sesler, feryatl; ı· 

geliyor ve sular meçhul, esrarlı bir 
yere dogru siyah ve Cacıalı akı:ı·or· 
du: 

Dora. baı;;ını ellerinin arasına al· 
mış düşünüyordu. Sıkılıyor, üzü· 
Jüyordu. Çı.inkü, Anrikoyu merak 
ediyordu. 

Niçin henüz dö11memiş; yuvası. 
na gelmemişti? Acaba başına bir 
felaket mi gelmişti? Yalnız: o de· 
gil, arkadaşları da avdet etmemiş· 
lerdi. 

- Polisler tutmuş olmasın! Zln· 
dana atma.sııflar? diye söylendi. 

Ooh, bu ne acı bir şeydi. Bu ih· 
timali düşündükçe kalbinin sızla

dığını hissediyor, damarlarındaki 

M. S. Çapanoğlu 

kanın çeklldiJ;ini anlıyor. her ta. 
rafı buz kesiliyordu. 

- Biraz hava alınalıyım. Yok· 
sa çıldıracaı;ım! 

Diyerek sırtına hir manto aldı, 

başım örtHi. l'Olahzcnden çıkarak 
ormana doı;:ru yürüdu. 

Gece çoktan ba~lf!ınıştı. Ay, gö. 

kün mavi pencereı;inden başını ıı· 

zatmış, etrafı nurlu gözlerilc ay. 
dınlatıyordu. 

Ormandan çıktığı zaman, koca· 
sının izini şehir yolunda bıılacağı· 
nı zannederek hızlı adımlarla yu. 

j rümiye b~şladı. .. 

l 
Hem yunıyor. hl'.'ın dtıŞLtnlı:ror, 

Anrikonun dönnıcmeı::inc bin bir 
m;iııa veriyordu. EvveJ;.ı ~·nkalnıı· 
dıgına. hüktınıctin C'lln(' ı;cı-ti;::mc 

hıikınetti. Yakalııııınışlır diye, i
kincı defa di.tşündli. Sonra: 

- O kolay kolay ele .ı;:eçmez! 

Diye kendi kendisini tescili et. 
ti ve yine bir a11 gelrli ki. bu ter. 
sirini de manasız buldu. 

- Eger, dedi, başına bir fcl:'.ıkct 
gC'lmcmiş olsaydı. ı;imdi;ı.;e kadar 
dönmcsı, mağaraya gelmesi lfızım

dı. Ya arkadaı:lan, onlara ne oldıı? 
Onlar da avdet elmcdıler. Bunda 
bir iş var? 

Ümitsizlik bir alev gibi kalbini 
kavurdu ve birden kafasında bir 
şüphe istifhaınlandı, bır burgu gi-

aşkına mukabele ctmiye muvaffak ı dı. Gecf"nin, bir haylli ilerıeııı . 
ld E . "t" d.. J:ıS o ııysa... .vıne ~o nr u:ı 3C .. hir saatinde. tenha yollarda dO 
l3ıırıu düsünctü)çre harap oluyor, h 1 b . k d ·çiı' 

.. 1 . k d ınanın - e e ıt• a ın ı ııı-
ı;oı crı arnrı~ or u. . . v , 311 

Y k · d' · 
11

. . ne kadar tchlıkelı oldugunt. 
- o . .YOK, ıye ısyan e ı, ü.11· 

riko bu vicdansı:.ı:lıgı yapımız. Ba. dı. 1 qc 

na aşkınrn:a ihanet ctınez. Ben çok Hava birdenbire bozmıva t1 f 
ıııl 

fena düşi.müyorum. lcm115tı, Biraz evvel, etrafa 1• 

Ve ilcrlemcğe başladı. Bu sefer lar saçan ay, şimdi, siyah buıııtl~ğ 
daha ı;üratlc yürüyor. Anrikoyu arasında kalmıştı. Hafif ııaCıf ,-rı 
görmek, ona rasHamak ümidil~. ınur da yağiyordu. 
sağa sola baJnyordu. · 0ır 

Baıan, uzakta insanlar görür gi. 
bi olu:vordu. Fakat yaklaştıkça a. 

dıım zannettigi şeylerin, yol ke· 
narlarına dikilen ağaçlar olduğu. 

nu anlıyordu. 
Yürüyor, geri dönmek aklına 

gelmeden yürüyordu. Nereye ı:it · 

tiğini kendisi de bilmiyordu. Kafa. I 
smdaki sabit fikir, Anrkoyu cul· 1 

Şimdi ııe yapacaktı? Gı~ri ıJ - ... ııl 
ınek istcai, başını cevirdi, ıı.rl->"~ 11 
da bırakiığı yol, kesif bil" 1<~ 1 ~ 

~ 11 ı;er" lıga gömülmüş. siyah bır 

yılanı gibi upıızıı:ntiıı . 

Geri dönmiye J....;ı:·1ttu. Fal<111• 

• .,. şi .. 1di nt: :ı-apaı~ı! 
Dıye du~ndi.i. 

(ArkaSl df) 

n 
h 


