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• 
Sovyetlerin en 
lliiyük Kaybı~~ 

Italya Kralı· 

4/manların 
ilk lıedef i 

Cereyan etmekte olan ye 

edecek olan muharebe

ler Sovyetler için en bü

Jiik kaybı ve Almanlar 
İçin ilk hedefe Yarıtı 
hanci noktalarda bil -
haısa tekıif edecektir? 

~: ETEM iZZET BENiCE 

sulh lehinde 
bir teşebbüste 

mi bulundu? 
Papadan, Ruzvelt nez• 

dinde bir 
İ5timzacı ta)ep edilildi 

itaıya Karaı Baaeda
m barblll teveııtlla· 
Cen llorllarormq 

Loııdra 22 (A.A.) - M. Tay -
lor ile Kardinal Maglion'un ven. 
li Monsenyör Montini arasında • 
ki g~, Milı"Y"er tarafında 
.keia !Wzveltin mümesııiline bir 
taJ.;m projeler verilmiş oldup 
faruiyeııini takıviye eder görün. 
md:tedir. O derecede ki M. Tay· 
.lor'un A.merib.ya döndüğü ı.a • 
man M. RuXYelte kendisine ifşa 

(Denmı ı tıncil ~J 

ltalya Kralı Vilrtor 
Emanuel 

•u"'rrıaıı • Sovyet harbiain ce • 
\u~·· •epheo;iudeki kritik vaziyeti 
~ Uıı ehemmiyeti ile tlevam • -
ı:ı~· Moskovıuwı ağır ve ihti • 
G·ıı lr.onUfuşuna rağme11 A1mma 
,~nıı karargilıı daha Sft'beat ve 
'•l' rörüımey• ha,ıadı. AııaJı: de.. 
1 il~~~ varıldJiında.n, Kırıma ri • 
ltt iiııden, .sarı.lan Sovyet ordu • 
~k )~ imlıwıı.dan, 150,800 kişi • 
•e. ••ır kafilelerinden bahsede• 
lııljtııl ~ teblifleri lüribirini 
\it il ediyor. Londradan ve daha 
\,,~ili kaynaklardan abede-.ı ha. 
ıırılJ.Jı•r tle «nup cephesinde ümidi 
t.y ~ e7lemekle berab..- vıı.. 
it :tlıı Snvyetler içiu pek ınö.sa • 
''~ ııl~adıfmı teyit ecliyorlar. 
)e~:r~n düımeeine kadar •• Din
~ t'l!ı garbinde Alınan ordmnı. 
'Ilı laıyik.ine ve mütemaclJ taar. 
ltııııllıaıı; talı.tik, teknik ve lıarp alı
••h erinin muhtelif teulrilrtm. 
)~~.oıanca ıötüs ...-en Buıl • 
t>Gk 1,den ~ Uarepl Time • 
-ıı-. 1? "Un ortaya rıkan aon va • 
t, tt' cle:rJeylp toparlayııhilmefe 
•et 

1 
ııa mukavmıetini bütün tid

•ıy1 ' Yeniden ikameye ne dere • 
llıij' lr.adar muvaffak olacağını 
't/llllel.,nin bu aafha•mda]d kat'I 
•t0''.~ ve inkipfiar huaule celm.,_ 
)~\,0nce tayin ve tahmine imldıı. 
ı;, ~· Bn tayini yapabilmek 1. 
tıı, 11 anda Sovyd cenap ordu • 
'• ~11 harp lı:abiliyetl bakı.m.ından 
\-~ llde bulunduğunu, ihtiyat 
11ıy~•tlere saJılp olup ohnadıtJm, 
t0 ~ l'lxe vasıtalarının ae nziye. 
t,~, • adede (irdiğini, maneviye. 
~ 11 ııe. nıa1ıiyet an:ettiğinl, mun. 
t i) 111 lıır çekilmenin temin edilip 
ltı ~ediğini bilmek li=ndır. E. ,, _____________ _ 

~lld areşal Timoçcnko'nun e • R l 'T' Jı •e • bava kunetlcrine. motörlü us ar .ı a ra-
• .:~•annıamı~ harp ve hareket • 
•• b. 1aruıa aahip zinde piyade na paraşıitçü-
\oaı 11tunı tümenleri var ise ve 
ıı, ." taın bir .ıö,üş kabiliyeti ler ı·ndı·rmı·şler 
~ı~• adet üstünlüğii ile mahfuz 
~-t'd 1111Yorlar ise Alman ınletini Londra 12 (A.A.) - Reulerin 

Bir Almcm biWıld miilre :sıui bir nehri •~rhn 

SOVYETLERE 

YARDIM iŞi 

Amerika'da 
kongre azası 
kredi açılma-
sına muarız 

Bunlara göre Sovyet 
Rus y a'n ı n inhizamı 

muhakkak imiş! 

Almu. IOYJlt 

BAaBINI 

••• BAllll 
•• 
Ozel adası da 
Almanların 
eline geçti 
AJman kıt'aları 

Azak sahillerine 
V&Jington 22 (A.A.) - Rei ı varmış bulunuyor 

Rırzvelt taraiından korıgre<kn ' • 
ni tahsisat talep edilmesi ımim • (Yıwaı 3 üncü Sabltedel 

(1,n'!IJ1ll '3 uncil sa!.IJ•~• ı l l 

Don sanayi havzasını miidaf aa I 
için Ruslar yen! bir mukavemet 
cephesi tutabilecekler mi? 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Bugünlıii ~bli~:en cl'tre va:ıiyetin 

bulisaaı ıudur: 
_ ı) Fin lut'alan büyük bir f""li7et 
Cö<krmiTor, !"in ordu•u b(JyliJı: lnsını
llln Ladoca cölU Şarltmdail eepbeye ı 

BOVYET TEBLl61 

nakil ve Svir nelırf boyundan Cenup 
ı~Uk~nı.e1ınde bir taarruz halinde, Vo- ) 
1'()61 lof nrdu.aunun 7arı ve ıerisi ciddi 
t•hlll<eye maruz kalabilir. Bu teşeb-

(Devaıru 3 uncü Sabl!ede) 

ltıı1 lltınamn ve vaziyeti ka)"b..ti. diplomatik muha.biri yazıyor: 
q

111
°te rağmen kurtarmanın im. Almanların Kiyef'de ve cenubi 

b,ıd lıoiu boluna vardll'. Aksi Rusvada büyük muva.ffalciyet • 
>,11 t, Alınan ordusunun Kının !er elde e>1ıikleri iddialarına rtğ· 
~. ){,Ilı •dası ela dahil olduğu hal· men iyi malumat alan m~afil 
'&ııı ~~laza kadar inmesi bir eski Abnan iclıhalan kabilinden 
tiı, ;•lr.ı sayılmak iktiza ed<'<'ek. bu yenikri de itiphe ile telakki 
-,Gtd 11 .talıdinle Almanlar onü • etmektedir. 

Çetin çarpış
madan sonra 

IKiyefi bıraktıkı 

ALMAN 'rEBLIGI 

Yüz elli binden 
fazla Rus 

esiri alındı 
•, b ~· &Ünler içinde Leningradı Geç-en haftanın en fazla ala • 
"'~~ • •ınebal dii,ürmek azmi ile kayı çeken vakıası İran Şehın • 
t•lı!;caklar, l'tt~kouyı zorlıya. şahının çekilmesi hi\disesld:r. 
it,,,, ~e kıştan öace tlmalden Rusların !randa kendiler.ne tC"Vdi 
1-1,llı ••nen ve garp Rusya>ını ta· edilen arazi kL<>mırı i~al için bü
\i1 ~ •ıı. istila hatları irine alan 

•azı ' yük mikyasta kı'aat """·kchı1ş 
l•I.. l et meydana getirmeğe 

.-caı.ı olmaları marridardır. Ruı;ların bu 4- • ar, d"mektir. Ancak, bu 
•tir. lr. 1 lıa\'alidc fazla miktarda sa.vaş a· 

-·'ti~ 0 •J elde edilebile•ek bir 
~-~, ~ olınadığı kadar daha zi _ nbalan ve :znrhh otom<>bılleri 

Sovyet Genellaırmayının vardır. Tahran etralına Ruslar 
"-._ (("· (Devamı ü.mı.cıi Sahiftde) ...._ ~.,.,vamı Uçüncü Salıltede) 

~I " 
lfaftabaşı 
llUSABABESI 

in: Yazan:
, cınan CemaJ 

Kaygllı-

~ıı ÇOk nefis Ye eğ
eııceU yazıyı bugftn 

4 tlnct aaldle
lle okuyunuz. 

lıveç sularına giren 
Bus taylaları 

Stokholm 22 (A.A.) - Bir t~ 
nt:>de dün Sovyetlerin Baltık fi. 
lcıısunun 60 tayiasının, İsveç fi -
kısu cüzütamları tarafından Stok. 
holan takı.m adalan açıldannda 

tevkif edilm.şi oldukian bildiri! • 
mektedir. Sovyet tayfaları , kü • 
çük motörlü sandallarla İı;veç 
sularına gi~erd<ir. Bunlar en
terne edilmişlerdir. 

Berline akın 
Londra 22 (A.A.) - (B.B.C.) 

inı:;li2 tayarekri, Berlın, Frank -
Iurt, ve cenubu garbi Almanya ve 
daha bam hedeflere taarruz et • 
lr.~ J.erdiır. 

• 
D ı n k tl mullarebe

lerde 60 Alman 
tay)"&reıl dlşlrdılk 

Mosko\'a 23 (A.A) - Bu sa -
bah ki Sovyet tebhği: 

Dün muharebe bütün cephe 
(Devanu 3 ünci.l Sah1!edc) 

z 

---·---
Dlşmaaıa şiddetli 
yarma te,ebb ıl 

ak!m kaldı 
Füh.rerin UnıurrJ Kararııaıu, 21 

(A.A.) - Alman Ordular &~kuman.. 
danlı tının tebliği: 

(~vahu 3 üncü Sahlfecit") 

T 
MUHA ED 
ve MUHAREBELER/ 

Sonbahar neşriyat program !l""za d.ahil tefrikalarımızdan, 
Sami Karayel'in, İslam ve ecnebi müverrihlerin Hazreti Mu.. 

bammet devrine ait noeşrettikJ.eri eserlerin tetkiltile vücude 
getirdiği bu mükemmel ve :.ıitaıaf :arihi tdrikaya 

Yarın Başhyoruz 

, Okuyuculanmızıı takdim edeceğimiz diğer eserler: •ÇILDI. 

j RAN KADI.V• - Etem 1 :zzet Benice, •ÇIPLAK MO • 
1 DEL• - Nezihe Muhittin, .Bi.rincı, ikinci Balkan Deniz 

1 

Mulıarebelerlne Ait Veıikalar• •- Rahmi Yağız, .tngi!izlere 
Parmak 1 :ıır!a.n Casu!• - 1. F. Sertelli. 

Bu Sabah Fener Yangın Yerind 
Ye Patrikhanede Bir Kesif Yapıldı 
Evleri yananlara Kızılay battaniye ve çamaşır , 

• 
verıyor tevzi etti. Belediye de sıcak yemek 

Patrikhane mahzenlerinde 300 senelik Elzze resimler ile 
Greko'nun çok kıymetli tabloları kimilen yandı 

• 
Patrik Vekili 
ne diyor? 

Bir çolı: allelerl evliz ve peripıı tıı.
..nkan Fmıer 7a.ncın.ının ta.bkıkatı bu 
ll&bab ltmal olu1111Juşlur. 

Patrikhanede Milddeiumuml ve -
bıta tarafından bir ktıif 7apılınlftır. 

Bu 1&bab Müddelwnuml B. TaMin 
lle Fa Wı Kaymakamı Re bil, pl><iJ •· 
lı:Anı ..., mübendı.sler bldiae mabaııı.. 
ne siderek yenl bir kealf yapmlflar
dır. Kızılay İsta.ııbul m'.iıness.ill B. 
Cemal de 7anııuı yerine aiderel< ba
rikzedelere muaveneile me,cul ol• 
mustur. 

Eol.ri yaııanLırın qyalan tolralrla 

Tahkikat nt-Uttsi.ne ıe>re, Pa\rHc.hare ... 
den çıkt1n ateşin kazaen bir elektı .k 
kantatından zu1ı,. ettiiı anlaşılnı-ş

tır, Yangını tam ı.at 4,48 ek ma!ıa'le 
bekti.si Süleyman cörmüı ve zabıtaya 
haber ftl'Tn4tir. Ateşin büyümesine 
dün do yazdığımız ılbi saniyede 22 ı---------------------------

metre hız.la esen r.iıgônn mahalle a.. L·g maçla I ' tırı evlere attığı kıvılcım ve yaıı •r 1 • 
tahtalar sebf'p c,lınuştur. Bu suret'e 
ilk dnl;ırda bir kaç kola ayrılan ate-ı b 1 d 
dak;kalarla Sll}ılabileeek bir Z3man rı aş a 1 

(Devamı iiç{Lncü 8tıhifede) 

Kiyef Almanlara 
sapsağlam 

teslim edilmiş 

'l. 

Almanlar, Sovyetlerin tan •. 
manialarını lraldırıyorlar 

• 

fJk karşıJaşma)arda 
ne netice alındı ? 
Lı. maç lan dün başıallllltır. l'e

nerbabçe Stadında yapılan 1llt maçta 
Anadolu tal<ınıl DemlM'porlulara 1-1 
pllp ıelmşitir. l'enerba!ıçe ile Altın· 
tut arasındalti litllncü maçta da: Fe
nerbahçe~r t - O pljp ııelmlfler
dir. 

BilAbare OJrulll•n Galatasar.~ -
Tablm maçındı\ Ga!ata•&T•yhlar 
T - O pllp ıelmiı ~ İstanlıulaJ>Qr -
Vefa lı:artılaJması da ı - ı bent.t>er
llkle 1""tieeleruniı;tir. 

ı:.ıı mAçlartrun dOn Sem lltadırı.da 
;rapılanlannda da fU ııeticıeler ahıı

.,,,,tır: (Deftmı ' lilıcü ~) 

Otomobil altın
da bacağı kırıldı 
Beyoğkmda Arap Cami Ter • 

aane caddesinden geçmekte olan 
Sahlı idareendelııi 1 U56 plüah 
kamyon Hasan oj!lu 9 yaşndııki 
Fehmi~ çaıparak eol beıcıığı.ıu 
hnıııştır. Yaralı Şişli haslal'e • 
ane bldı.rılmlo. suçlu yakalaı> 
mıştır. 

'"\ 
BuAkşam 1 
RAMAZAN 
1360 aenei Hicrıyesının R.ama. 

zam bu ıece baılanuıktadır Ev· 
kaf :MüdilrlültU cami ıerde kap e. 
den hazırlıkla-,, bitirmiş, vaızlan 

tayfn etmiştir. Beyazıt c&miınde 
her yı?ki &ıbl b ır s rgt kurula· 
cakt1r. 

Topro k :Mal.suleri OflJ;J pid• ık 
un tahsis etmediğinden pide 1•
pılmıyacakur. ı.ı:aamafih az mik
tan!a un \'erilmesı 1çln l<-ştbbüs 
ltt yapılnıış'.ır. 

Tünel kayışı 
yola çıkarıldı · 

Tüoo için Amerikaya sJparı, e. 
C.:len lr.~ yoldad:r. Bu kayışın 
g.'Çenlei-de Almanlar tarafından 
Kızıl denırzde batınhn bir Ame • 
ı;Jr.an vapurunda bulunması il>tı-

(Devı.mı 8 üncü Sahifede) 

İktısat VekiJi gitti 
Evftlki gün şehrimize gelen 

lktısat Vekili Sırrı Day dün ak • 
ıarr ki elr.ııpresle Ankaraya git • 
miştir. 1 Roma, 22 (A.A.J _ Popolo dl Ro

ına a:aı.etesi; Moskova ta.rabndan em.. 

redllmiı olan <tahrip> tab!;,eslnin Uk· ı=========================== raynada hükümsüz l<almıı olduğuna 
işaret ebnektedir. 4$iyab topraklan 
daki köylUler, Alman ıutaatının aöı.-
1erl önünde hasad işlerine sükOn için
de devam etm~lerdır. Fakat Mosko· 
vanın eınirlerlne oJan ıt.a.atsizJik, en 
beliğ sul"ette Kiyef'te görülmü~tür. 

Alman ar tarat.ndan işgal edilen bu 
ilk büyük Sovyet şehri. ber türlü mu.. 
ka\·emetin bo:f olduğunu anhyan BoL 

şrvik rü<"°" kaçmakta istical ııöster
mi.ş oldL klarından, Alman ordusuna 
aapsaglam olduğu halde tesllm edil
~tlr . 

AlmarJarın yapm1~ oldukları hare
ketin y:ldırmı g;bl olduğu mubal<
kaktır , Fakat Klyef'in teslimi esna
sınt...aki ahval \'e şerait, bir millete 
•kollettti! bir ln~ıhar> ı cebttn kabul 
ettirmenin imkanı hak.kında e\•bam 
ve hayal~t:ı k.apıuruımak ıa.zım ıe.ı. 
mekte olduJunu ispr.t etmek!cJ.Ir. 

KISACA 

Can noktaıı 
Bizim mahu1 arkade,ıa Ru"J'adakİ 

il.arp vaziy"ü.nl .konU1uyordu1c da: 
- Farkında masın bu harbin müte-

al<:ip ve müstald>el aa!aha lıııda caıı 
noktası nedir?. 

Diye ccnden aordu.; 
- Petrol.. 
Dedim. cevablJlll be&endl, 
- Evet, petrol. 
Diyerek, devam elti: 
- incillzlerln de, R~lanıı da, Al

manlann da can r:ıokta.sı o.. Bence, 
harbin müstakbel ı.a!halannda eıı 
kanlı ve kıyametengiz boğuşma bu 
hedef ü1.erinde <.ılacak. belki de İngı.. 
liz.ler e-n kı.ıdretli müdafaa azimlerini 
bu yoklıt W-t•artiz ettirecekler. 

A. ŞFKİB 

ÇERÇEVE 

MÜSBET BiLGİLER 
ALET I 

Almaıılann (Teknişe hnh ıu.. 
le) sini ve Fransızların (Ekol 
•Üperiyör de Politekııik) ini 
(Yüksek Teknik Okulu) diye 
isimlendiren ve bu maksatla 
(Yüksek ~lühendis l'ttektehı) 

ni Maarif \·ekiıleti emrine \'e. 
un Devlet hamle.;i, daha dün· 
kü, fakat hakikatte bilmem kaç 
yıl evvelki dilekleriıniz.i g~ 
kalmış gösterecek kadar nefis 
hir hızla gerçekleşiveırdi. Bu 
3 olda Büyiik Jllillet l'ttec • 
!isine verilen kanun, i§te 
J,ugün, siz bu satırları okurkea 
müzakere edilmekte ... 

Yıllardır üurinde Türk n • 
tanının en derin hasretini gö • 
mülü bulduğum, yıllardır ile· 
ı iye sürdüğüm n daha iki haf. 
ta evvelki Zanaat Jllektcpleri 
faaliyetinden hedefini 1e2diğim 
n (Yüksek Telı.nik'! Mektebi. 
ne dotru bir zir\'eleşme) diye 
ifadelendirdiğim bu dilek, ar • 
tık §imdi devlet elinde nıuh • 
l•§em bir fiildir. 

Hadise o kadar büyüktür ki, 
hii) üklüj:ii nisb•lindt kücük 
bir riimle i~inde belki şö)l•c• 

1'.'ECİP FAZIL KISAKÜREK 

hııliısalandırıla bilir: 
Garp \'e Şark dilnyakrınuı 

acı ınuha~bc>i ve .Garp dün • 
yasının k1~ ıuetlerinc jntikal ve 
imtisal hareketi di~e i>iınkn. 
direbilccr~imiz Tnn.ıiınnt çığı. 
ı ırıdan başlı~·arnk, !\IcşrutİJ&l, 
C'ünıhuri) et, ta bugüne kadar 
f'n Lliyü1ı. maarif J :?n11"'Sİ işte 
l;\ıgün \•akıabşmnkta ... 

Açılan nya kapanan herhan 
ı:i b<r mektep kar<ısmda değil, 
bütün teke\·\·ün da\'amızın bi. 
ricik müşahhas hedefi üzerin. 
de oulunuyoruz. Bu n1Ü~ahhaı 
betle! sadece nıiisbct bilgiler 
ikliıni \·e bu iklimin bir derece 
daha mü•ahhas va<ıtası (\'iik· 
•ek Tcknôka Okulu) d11r. 

Sadece kuruluşu, bii ı ~! .ı hir 
<rnıİJet si"ten1i ve inkiliı)l ha .. 
ı ekeli kadar fikir lıoınıılr'i 

hm<il eden <adere kuru!u~ile 
bir Devlet Reisini ve Bir :'\Jııa. 
:rif \"ı·~ilinl 1'iirk tt:kt\ Yün da.. 
,·asında en 'ağ.fam ];as.ama~• 

oturtnı:ak olan hu nıe~tehin 

(atısı üı.erindt>ki n1Unarn. "al 
fikir , .• kı) nıet hükmüne ya -
rın tırmanmai:a çalışa(ai:ım. 
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HALK FİLOZOFU 

Kaş Yaparken 

f" tndıınız Ilakl.ı Tarık Us'un, 
!\a ... 1..k Kcıualiu •Kanıjc muha.. 
~ra~•· cser:ni bu~ünkiı dile çu

~. irıucsi, ncşriJul ha:ytunızda 

h•kikı hır hadi e oldu. Hütun 
mune\'Vt"rlct, Hakkı TarJk 
l1'0

l:D ) oluuu taklide da;et o. 
lıınnwktadır. 

Bir eserin ruhunu kaJbct _ 
ırıed4..~n bugünkü yazı '\'e ko .. 
nu nuı dilim ize nakledilınesi, 
m<'nılelı.rt kültürü için ellıetıe 
hiyük bir kazançtır. Yalnız r.u 
ca\'ada dikkat edilecek en mü· 
J1in1 nokta udur k;, her zaman, 
Hakkı Tarık \!s gibi sadık, ti • 
lİ7. ... d'kkatli bir nakili !!ere. 
den bulacağız? 

Eğer, her önüne gelen. bu 
'adide kal<"nı oynat mata kal • 
!aşırsa, bil' gün, arlık şiihesel'· 
lrri ı11ah\ctr.ıekten \'azgec,,;e ... 
ltn1. di) t', feryadı basac:ıg n11z 

1 
1 

~ 
"AKiı. 

'ASITALARl 

Kdabalık ve mühim tram • 
•·a~ durak rerlerine aakil vasıta. 
l:rının hsrcket saatlerini ı:öste • 
rir afi}ler asılankınış._ Tabii, tir· 
ktt upurları ile bizzat tramvay 
~r.b !arının hareket saatleri' ve 
bllıasa otobüsler im iliiıılardan 

hol'içtir. Onların muayyen bir ha. 
ı ..ı,eı saatleri olduğunu bilen, gö. 

ren \'ar mıdır, den.iniz~-

DLVE 

KUŞU 

l'e ·nirciler deve kuşuna benze. 
ı!iler. Mal az, maliyet fialı yük • 

sek, dire, pahalı pahalı sallj ya. 
ı .yorlar. Fakat, diğer taraftan, 
İlorsa ücre-tini az vermek için, fi. 
at!erı müthiş aşağı gösteı·mişler .• 

Deve kuıuna uç, demişler~ bea 
{Heyim demiş .. rilk taşı, demi1-

ler ben kuşwn, deıniş~ 

11 '\RBİS 

SiRAYETİ 

Şimal kı<tbıında Spiçbcrg ta • 
lrnn adalarına kadar harp sirayet 
tt!İ. Buz denizine harbin burnu • 
ı.ıı soktııj':u, dünya tarihinde ilk 

dola \"l'ıki olduğu için, herkes bu 

hldı e ile meşgul. 
Fakat, bu, belki hayırlı bir ali. 

ır.c!lır, İn aallah, harp, buzlar 
1ninlakasu1da donar kahr ve ar • 
t.k lıarckcı edenıez. 

VI D \ 

Bir çok bahçeli gazinolar. ya • 
ı~ veda, diye, rekl;lınlar yapıyor_ 

hr. Yaza veda etmek kimin va • 
L:rt~i gaziuolann mı, yoksa. JnÜ.Ş... 

terilcl'in mi? Herhalde, yazlık 

;:auno sahipleri, kt"ndi arzularilc 

~ "" pek veda etmek istemezler. 
Onlara kalsa, bütün mevsimleri 
) oza tahvil ederler. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

muhakkaktır. O halde, yapıla. 
tak şey, bu davayı bir prensibe 
bağ!anıaktır. Mademki, üstadı. 
n:ız Hakkı Tank Us böyle bir 
ç·ğır açmıştır, kendisini, bu yol
da yapılması lazım gelen ha • 
zırlıkları tcsbit edecek komis • 
yona pekala reis ınlihap ede • 
l iliriz. 

Dünkü e>eri, bugünkü dille 
Htmek takdir olu.nur ki ve • 
hali pek fazla muaxzam bir iş. 
tir. Eğer, bu dava, bir takım 

kitap~ıların kazınç ve hesap 
di.iJıüncelerini tatmin edecek 
} eni bir define olarak telakki. 
,.c baslanırsa, fikir tarihiınize 
~~ndi. elimizle en bÜ)ük dar. 
beyi in<lirm\ş oluruz. 

Babmliyi tanıyanlar bilirler 
ki, biıJe uc~riyat i~leri 13üba· 
1 lii::e pek müaittir. Kaş yapa • 
lım derken göz çıkarnıı}·alım. 

OK 
ömürü 

Pahalı satılmıyacak 
Ktş yaklaştığı l.ç.in bazı yerler. 

de k;;k kömürü !iatının arttın!. 
dığ. ve tonu 23,5 liraya sa•ılması 
icalnderken 25 liraya satıldığı 
göriil:nüştür. Bek!diye Reisliği 
bun ln önüne geçibnesini ve yol· 
suz .aarcket ederlerin yakalan • 
mas,ııı alakadarlara emretmiştir. 

iki modern hububat 
ambarı yaptırılıyor 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müıı.;irlüğü Miirşitpınar ve Ak. 
çek"e istasyonları'lda iki yeni 
mod~m hububat arıl:ıarı inşa ohın
ma.:ıını kararlaştımııştır. Bı.ınlara 
170 bin lira sar!olunacaktır. is.. 
şaa•a önümüı.deki ay içinde baş· 
nılar:ılctır. 

Plôğa alınacak eurler 
Beledıy-e, eski musiki üstadla • 

nnın c-serlcrini plağa almağa ka. 
rar verm~ir. Yakında verilecek 
kon.•~rler ·için tesisat hazırlan • 
mı.şıır. 

at)çts BABEBLEB 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Birleşik Esnaf Cemiyetleri es

nafa çivi temin iç-in fa.;ı1iyete geçmiş
tir. Piyas:ıda bakır çivi saklandığı da 
haber aunarak ı~ııltyete gecilrn~tlr. 

+ Pl!rmanant makinleri fç1n ber
~rlere bır kurs çılın,.tır. 

MÜTEFERRiK: 
+ H •an ğlu Al .ıinde 12 1•· 

ıında hır kuçUk hırsız muhtelif evleri 
oy Jui,U!.ıdan yakalanrm.ş: ve tevkif o

lunr: u:• .Jr. Dlj:cr 12 yaşında bir hır
sız da A~k slnL-m.asının tablolanna 
tırmanırken yakalanmıştlr. 

+ il ç İd:ır,..fndekl bazı ya>lı 
me urlar icln tandldi sin karan ve
rılr.ı 'ıtır 

+ Üsküdar Ceza Evine l.U ve olaralı: 
yapılan yeni pavyonun inşaatı bir ild 
güne kadar ikmal olunacaktır, 

+ Mekteplerde geçen ders yıhııda 
okutulmıyan dersler bu yıl okutula
caktır 

+ Fa.ihte Salmatomrukta oturan 
Salih oj:1u Rıdvan polise müracaat e.. 
derek ayni evde anıran kardeşi ()s.. 

man tarJ!tndan 11andalye ile ba,ın.. 

dan yanılandığını iddia etm41ir. 

Baglln n mullarrlr· 
ıerl ve 

eıkl edebiyatımız 
Bir gazet.eıtiıı birinci ı;ahl.iesındo N. 

iınzas•yle yazılar yazan bir ınuharrir 
ark.ad~ geçen gu.n b!r !ık.rasıuda !tÖY
le diyordu: 

c:- Ben, 16 ıncı. on yedinci asırda 
yeL.şıais ·rurk san'atk3.rl&rınm eser
lerini hiç okuyup anhy,amıyorum. 

I!a~tJ.. Iliımidin, Fikretln, Cenabın. 
Halit Ziyanın anlıyaınadı.&ım aaUrlan 
çoktur.> 

Gene muharrir. yazısına kUnyesini 
de .i.13:\·e etmeyi unutmuyor. 1930 yı
lında Galatasaray Lisesinden mezun 
oım.,.. 

Bi::ı.ım bıldı&imiu: gore, Galatasaray 
Lisesi. mu\.-affak olan kUllür mü~cse
terlmir.den biridir. Burada tedrisat 
kuv\•ctlidir. Kıyeıt.. li hocalar vardır. 
Doğrusu bir gazetenin birinci sah.ite ... 
sinde yer i•;g:.ll eden bir muharririn bu 
itıraiı bizi hayrete dili.iürdü. Fakat, 
4in içinde bir y.ınlışlık olacak, Bu 
genç ark.adaş, kahJ.h~U. n,etodlara. 
slı;temlere yüklemek istiyor. Bizim 
bildiğimize göre Jc.e, vaziyet .;udur: 

1930 yılında 12 sınıflı Galatasaray 
Lisesinden mezun olan bir genç, bu\ün 
Türk edebiyatı h ıkkında etraflı ma .. 
lüma\ sahibi olmalıdır, Çünkü, m~
dat p~raroında he~ey vardır. Ve o 
tenelerde, Liselerde Divan Edebiyatı, 
bugünkünden çok -daha i,yi, ta!.>i!.l.th 
okutulur, metinler U.erinde çalı;ılır· 
dı. Yerıl Türk hart;eri 1928 de kabul 

.,.ıdild.i. Demek olu\or ki, bu genç mu
harrir arkadaş eski harller ı.amanınılA 
da. Türk. Kelebi.yat; Tarihini kısmen ol
sun okumak ıırsatmı bulmu:;tur. 

Bil:ih~re verilen kararlarla Edebiyat 
Tarih;miz.in Divan Edebiyatına a.it o
lan kısmı ihtisar edlim!4tir. Fakat, 
dedlf!im ı<ibi o •enelerde çok mufassal 
okım.urdu. dikk.aU~. c:alışkan ve be\·esll 
bir talebe pek hos ö~renebilirdi, Eğer, 
bu mul1arrir arkeaa., ögrenemem.isse, 
alAkactar 01mamı1 demektir. 

Hele Tanrlmat, Teceddüt Edebiya. 
tından da hiç anlamadı!lnı söylem~!. 
bütün bütün hayretimizi mucip oldu. 

Eğer, meSl'le lisan me~f"lcs1 ise-, su 
noktayı ar-.ıedeyim. Vaktiyle, li.te1erl
m1zde, eski lıarflt r zamanında Os
ma.ohca okutulurken. Arap<"a ve Fars
ta kelimelere, bunlann müştaklarına 
çok ehemmiyet Yerilirdl. Ve hatt.A, 11-
selerimlıde ayrıca Arapça, Farsça 
dersleri \•ardı. 

Galataı;aray Lis~;nin, o senelerde, 
trntnı.anlarda müsaınaha gösteren bir 
mtktep oldu!unu zannetmiyorum. Me-
zun olurken, bu 2enc arkada •n, ede
biyattan na.sıl imLhan verdiı: ~i. ken
disuıe neler soruldutunu merak edl
vorum. 

Tekrar ediyonırn 1930 yılından ev ... 
\"el Uselerimlzde okunn ıenclerin Di
van Ede'llycı ıımız. ve a 1el(\mum Ede
biyat Tarihimiz hakkında oldukça ge.. 
niş mah~ ... '1Ult sahibi olınalan iktiza e
der. O devirlerde mekteplerde met.in
ler üzerinde call1ılırdı. 
Noksanı olan, i<abahaU kendisinde 

bulsun. 
R. SABiT 

Telgraf hatları 
P061a, Telıgraf ve Telefon U • 

mınr. Müdürlüğ'i kış yaklaşmak.. 
ta olduğu iıçin her taraftaki tc!e
fon w telgraf hallarını esaslı ta. 
mir etmeğe başlam.şlardır, Eski. 
mış olan telgraf \"C telefon direk.. 
teri de dcğiştirılmektedir. Bazı 

yerl~rc demir dırE"kler konmak· 
tadır 

Akademinin kabul 
imtihanları 

Giizel San'allar Akademi.s;ne 
girecek talebel-erin kabul imti • 
hanları tesbıt ed:lm~:ir. Mimari 
şub•·s:ne girmek iıstiyenler 4 • B 
teşı •ıııevvel aras.nda, tezyinat 
şub(·siıwı girmek ıstiyenler 3 leş. 
rinievvelde, resim ve heykel şu· 
bes'ne girmek lstiyenler de 9 
teşrinievvelde im:Wı.an edilecek.. 
}enFr 

fMAHKEMELERDEf 
\.. t'\ 

Yana: 
S. L ) NAHİYE müdürleri 

Başkasının horozunu muayene 
etmek için bahçeye ip atmışlar 

Maaşları artbrılıyor 
Da:~.liye VekaleU tarafından 

Nahıy;; Muıiürleri hakkında ha· 
zırla~makta olan yeni kanun pro. 
jesi b<>gün !-erde Meclise sevke • 
dil&ektir. Kanunla, na:hiye mü • 

dürkı :nin a.sli m.all§ı 60 ltraya 
ka.dar çıkarılacak ve salahiyet -
!eri ;:enişletıleccktır. 

Gum~Su,iunda cereyan eden gar!p 
bir vak'aıu_n ınuh .. kcırcsı Adlıye ko
ridoı·lannı hın.:&Junç do~d· m•.ıştu. 
Samtiıun çogunWl Eyup .! o ı.!t.ğı bel.
liydi. Curada otur<.... dort k~i de 
vak"anaı suclul:lnr. · t_ ~ıl ed~yoıdu. 

\Tak'a bakıkatc l en re-.0& dı. Dört 
kili anadan babad.ın :ı Uıkları ders
lerden istifade ederek civarda tavuk 
hırsulığ-..na çlkır>.:şld.r \:e ucunda mısır 
tak.ılı iplerle toı.taP"rd•ler ara.sın· 

dan, kürr eslerden hayvanLıın çekerek 
torbalara hldirmlye başlamı.şlar. Fa
kat bu sırada ak.:alık olaca.k bir bah
çeci.en bu ıekllde bir tavuğu: ltlrbaya 
indirirlerken mutfakta yemek pişiren 
evin haruntı Selına hayvanın acı acı 

haykırışını duym4 ve sokağa fırla

yınca da i;:;l anlıyarak kendi de terya .. 
dı basmıstır. 

Böylelikle bülıin mahalleli ayakla· 
narak tavuk hırsızla:-ını yakalayıp 
mem111·lara teslim etmişler ve bu su.. 
retle iş mal-.kemeye aksetm~Ur. 

Da,.-ııct Sehna bakımın önunde da
vasını y:ına yakıla böyle izah ettik
ten sonra şunları söyledi: 

c- Ef ndim, bunlar mahallemize 
dadarunışlar.. Kümeslerde ne tavuk, 
ne ördek bıral<madılıır. ~ahalleli el
lerınden d!id bir, teryat iki! .. Nil<kim 
evvelki giln de öğle vaktiydi. MuUak.. 
ta yemek pişiriyordum. Bahçenin a
çık kapısından boğuk boğuk bir ta
vuk sesi aksetti. 5eal tanıdım. Bu, 
benim biricik cins Legorn horozumun 
sesiydi. Elimde tava He bahçeye fır

ladım, bir de ne göreyim.. Bu dört 
Kıptı ba~nin tahtapenıe aralığln. 
dan bir ip uzatm.şlar, horozumu çe
kiyorlar.. Baatım feryadı .• Polisler, 

bekçiler yetıştı. Bunl&r horoza boğa
zındaki ple bırakıp k3çıyorlardı .. 
Tuttulıır, Tvr?alıırıojla daha 10 tane 
tanık Ç<k tı ! .• 

Suçlu yerinde duran dört Kıpt1: 
Halit, Ferdi, Husamettiıı. Kenan'& 
hik.hn :;ordu: 

- Siz tavuklat"lnı ça.lıyormuşsunuz 
bu kadının .• Ne diyccchı.n.tx?. 

Dördü de iUraz ettiler; 
- HAşl ... Kabul etm.eyiz lı1ltim e

fendi. 
- Tu uk:lan torbanızdaıı çıkarmış. 

lar!! 
- Onlar bizim kendi tavuldarunız. 
- Siz tavuklannw torbada mı ıez-

diıirslniz? Peki ağzında ucu mısı.rll 

iple bu Selmanın horozunu da bül· 
muşlar .. 

- Onu biz yapmadık. 
_Peki nasıl oldu?. 
- Biz ol'8dan geçiyorduk .. Baktı.lı: 

tahtaperde arasında bu horoz çırpı

n1yor. nesi var d1ye merak ettik.. Tam 
horozu tutacağıw ız. sırıt.da bu kadın 
bahçeye çıktı, avazı çıkt:~ı kadar: 

- Hırltız var .. Yetişin; tavuklarımı 

çalıyorlıır. 
Diye hayklrdı. BW tuttular, buraya 

getirdileı·. 
H~klm plı.ltlerı de dinledi ve sonra 

kararını tetıUğ: etu~ 
- Siz çok: meraklı insanlarsınız .. 

Hakkınıı. var Yalnız kanun, ba~k.a.
sırun horozunu muayene etme- · Uzere 
ip ahp bal.çeslnden tutmayı suç say. 
dığı için sizi CL~dırmak mecbu
riyetindeyim: 

Ve .. 3 er ay hapse mahkıim olan 
dört ka!adar da hapishaneyi boyla· 
dılarl 

Hapuhanelerde iı 
mükellefiyeti 

Hapi!lhaeleroe i:ş mükdlefıyeti 
baslmnıştır. Mahkümlar, çtktık: • 
t~ Jonra hayatlarını namuslu bir 
sek'lde kazanabhmek için san'at 
Öğrenecekierd:r. Çalışanlara ücret 
vedccek ,.e hatta fazla çalıışan 
mahkumlar prim dahi alacak • 
Jard·r. Mahkılmlar, işçi, kalfa ve 
usta olarak yetiş:irileceklerdir. 

o---

Belediyede yeni bir laboratuar 
Belediyece. slhhat ı.şlerne bağlı 

ola•ak bir hıfzıssıhha şııbesi ih -
das •d:lmi!;lir. Burada su, mey. 
\"a, ekmke ve gıda maddelerinden 

alınan nümune~r demal tahlil 
edilLccktir. Yeni bir de laıbora • 
tuar kurulacaktır. 

Yağ liatleri yeniden tubit 
edilecek 

~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~ 

Ticaret Vekaleti alakadarlara 
ı;önUrrdiği bir \~kerede, Uda 
ve Halep )"ll.ğlarına konmuş olan 

fiatkrin palıalı olduğunu ve bı.ı 
hususta tetkikler yapılarak ye • 
niden fiat konmasını bildirm~--tir. 

Soğuk birayı 21 kuruşa satan 
birinin dükkanı kapatılacak 
Suçlu "Dükkanı yeni açtım. 11 k müşterim 

fiat Mürakabe memuru oldu!,, diyor 

Yeri kömür depoları açılacak 

Şehrim,zın muhtelif semtle • 
rind .. yeniden kömür depoları a. 
çıla, ak ve buralarda halka pe • 
rakrnde olarak da Sömikok ve 
Karabük kokları sa!ilacaktır. 

s~ftık birayı b'lhalı s::ı.taniarın ya.. 
kalarunalanna devam olunmaktadır. 
Dün de Beyoğlunda İzzet Sıd.kov:ç 
Lminde bir tütüncU yakalanmıştır. 

Yugoslav tebcasından olan İzzet 
Stdkoviç· 

- Bakınız, efendi.m, ci.iyordu. Size 
ilin astını söyliye,ı '~n. 

Ben dükk~nınu yC'ni açtım. Sigara, 
kibrit su ve bira satanm. 

Bütün nı~terileri.ıne birayı 20 ku
n.14tan veriyordum. Bir gün komşu 

esnalında.n bir ~ kişi hiddetle dille· 
kAnınıa geldiler. 

- Birayı neye 20 kıırıııa. salıyor

sun. Biz 40 para sojutma parası alı
yoruz. Sen böyle .._, görürsen bizim ek:
r.ıeğimlze man.L olursun. Bize :razUc 
değU mi!. 

Dediler. 

Düşündüm ki, cfer dedlkleri gibi 
yaparsam, bana hepıııl de kin bağhya
caklardı. Ben de biıayı 21 kuruştan 

satrnıya karar verdim. Fakat aksi 

.~··=· . ----.'· 
• ' 1 , 

~/zh:lz6 .. 
·I 

Kibrit kotaları 

• . . 

Klbritl.r etrafında vW şik.iyetle
rn arka!l kes.ilmeınlsttr. KibMllerin 
bir çoğu yine padıyor, çatltyor, ins.a
nın yilzıjne sıcrıyor. Bundan ba~ka 
bir kısır:: kibrit kutulan dolu degiı.. 
dir. Eksiktir. Dı.hası var: Bir kısım 
kutuların iclndckı çöplerin başlan 
ekseriyetle yoktur. Binaenaleyh bun.... 
tarı da kutudan r;ıkn.rmak lizımd.ır. 
Bazı cönlerin b~ .art yanın veya iyi 
y~µışmamıs sckilctedir. Bunlardan da 
istitade rdilemiyQr. 

Göıül(,yor ki bi- kutu kibrit. günde 
ild paket sl.ııara içln adama yelişmi. 
yor. İddıamız boi değil, mal meydan
dadır. 

Bu i0t bir düzeltmek J.Azını her. 
halde. 

BURHAN CEVAT 

şeytan ilk müş .. erJlerim, mUrakabe 
kontrolörleri oldu. Dükk;ina gelip 
bira istediler verdim ve 21 kur~ is
tedim. 

Memurlar parayı \~erdiler, amma ·:..,d 
beni de ;vaka!Jı.Y•P mahkemeye getir. Eminönü meJ' anı 
dll~r. ağaçlandırılacak 

Halbuki ben 21 kuruıilan kimseye Belediye Eminönü ~ydanını 
bira satmadım, Zira 21 kuruııluk ilk ağa:!dndıırmağa karar vermiıştir. 
müşterilerim memurlardı. Ve kendi-
leri birayı kontrol dolııyısiyle aldık.- :Meydanın sahil kı.sımlarile cami 
lanndan da mil~'<ıi sayılamıyacalt- etrafma ağaçlar dikilecektir. Bı.ı. 
tarı !çın de ortada ıuç yoktur.> nun .çın bir proje hazırlanmak • 

Fakat İzzet Sıdkoviç ile a\'Ukatı ~i tadır. 
bu :ıe;ülde her ne kadar tevile çalış- 1--------------
tllarsa da mahkeme dinlem<"rr:ış ve 
suçluyu 20 lira ağır para cezasıpa, bel 
gün de dükkArının kapatılması.na 
mahkıim einıiştir. 

ithalat Gümrüğü 
müdürü değişti 
htanbul İllialat Gümrüğü J\Iü

dürü Suphi Okay terfian Güm. 

rük ve nhlsarlar Vekaleti birnic! 
sımf müfe'.ti~liğine getirilmiştir. 
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Bir Cinayet Davası 
Yazan ETEM İZZET BENiCE 

Hakim: 
-- Bu ifadende ısrar ediyor mu· 

Sl'J'I? 

Diye sordu. Şaban, yine tcred. 
dütlü bir sesle fakat, cevap ha • 
liı.de kat'i ifade ile: 

- Evet .. 
Dedi. Bunun üzerine hakim: 
- Eski ifadesini olı.uyunuz. 
I!mrini verdi. Zabıt katibi d-Os-

- Sizin bir başka soracağınız 
var mı'? 

Dedi. Muzaffer, hır san.iye dü. 
şünerek: 

- Yalnız bir noktayı sormak 
isterdim. 

Dedi. iıave etti: 

işgal aıtınd"k1 

memıe etıercle ı~ 
Ycuanı A. Şükrü ısflf • scb"I' 

Harbi doğuran zabırt lar ııio • 
Danzlg ihtil.lfıdır. fl.Jınan_;g ıg3! 
dia ed'yorlar ki, eğer D~ıeri-"' 
:senc~i sonbaharında ke 1tJU•Y' ' 
vei:'.ıniş olsaydL, harp çiııgıııılır 
caktı. Diğer taraftan ~eıl'° 
Danzig ihlil.lfının bir bah

9
1, /il 

ak ka • ıbaret olduğunu V'C h 1 ııtf'. 
manyanın bütün AvrupaY~OJPI 
ımonyası altına aınıak ına~r· 
istihdaf ettiğini iddia etın ot#' 
Ve sebebi her ne olursa 

1 
ı!J)<f~ 

bir dda muharebe l>3'i ~ ' 
sonra Alınan harp hcd~lı1'-'r. 
gen;~\ecliği muhakkatır. ·ıeri f' 
ya, İngilizlerin iddia etti<~ hl~ • 
bi, böyle gen~ h-edefler~/.ıcr. 9 
kuk ettirmek ı.ç' in mi 19• 1 '~ ·ı • 
sonbaharımia Danzig 1 

bO jlıır 
çıkardı? Yoksa bir defa • 
l.lf yüzünden harp ç,k" •". lJO sıJ' 
ra ın. hedl'fler genışled. ·-lıl"'~ " 
aller,' kat'i cevap verebı k •i' 
çın harbin sonunu beklcrn~ • 
zrm gelecektir. ~ıl~ Jd }J: 
lenmiz şundan ıbarett,r ~ 
many•, Danzig ihtil1ıfı.n~ ÇsU:!• 
dıkt~" sonra harbe girişll" p'ti}I; 
mez hedefleri tedricen gc tı'ı' 
~tir. Öoce Almanlar. b•'ilı:ı!•' 
sahası nazariyesini ;:ı.erı ~ j,i 
!er. Keıı.dlerine yakın ° t 11' 
mem leketlarin kendi ııaY3 ;ıl'~ 

d crurıLI • 
hası :çinde bulun u,,- p.'((J, 
ettiler. Bundan sonra dıı ı rf' 
pan,; yeni b~tan taııziıil1118 , ~ 
sel.-s.ni ele aldılar. Aiınll ıııtıı', 
gah ~!tına aldığı Avrupa ~or 
Jelretlerinde yeııi nizaın~ ır.-'I' 
muştur. Bu cnizamkır> ~;şrı' 1 

leketin şartlarına göre de. 
b 

,_ he . . .ı.. b ,, 
era cer, psının "" · ııet 

şu roktalar \'arc.I r- z,<ı trlı' 
eski istiklal mefhumu . f~ ı ~ 
kalı.l.nlmı.ştır. Milli So'!~ıSıor /1 mayüllerini taşııyan Ş ııJıl' 
başına getirıhrıiş, f~at. bıJ0,oo '. 
Berinin tayın ettıgı bır ~o 
!eiter'in mürakabesi alt~,0 ıl• 
nı.ılmuştur. Her roeroie1:,'.o P 
tısadi faalıycti, Almam' rfl'l.tl 
tısac\i faali ve tine bağls1' -;ı;ı ' . . . ef1 • 
Burada dıkkat edıleceıc 

1 
sJll"\ 

hin-, nokta. ~udur ki, A. ~I (11' , 

nın kurduğu bu idare ı$oJsP 11', 
deli ıçin devam edece!< icıd ~d· 
vazıyet değUdir. AlmaJ' ;ıaı""", 
sın3 ~öre, daimi bir "'J(J~o~; 
Filhai::ka deovletwr h

0 sııı'~ 
gör~. askeri ~gal allı~ rı ,,., 
bir mcml-eketin toprak 'eı r· 
sonuna kadar ilhak edilefll p.•.fJ: 
kat Alnıanya, kendisi~ .;e d ıl' 
panın nii.zıımı olmak ~ıfıııflşııi .ı 
lahıyclini gör.mcktedır p. r1 
günden clanzİm• etııti 1 
nanuna söz söylemi;}-e ~is .. J 
sahih: dcv:ctin yalnız J<f oıf • 
du.~unı.ı iddia etm<:k~.ıe 
müdd~ttenberi, Atman 8 J 
darr.'&rı, Alman)a namıııet'. ~ , 
.\,nıpa na"lına harek"l tl'P l~ı· 
rini ~<iylüyorlar. AvrııP_~~ ııt' 
gil'eren n alakasını !<e> !<~ti' ti 
rupayı Bol~eviklik t~ 1~0et' 
kurt.ırmak. İşte bir ınu 1 
rı !· .. ·!anılan ağız budur: 0ııtı 

==-==============-======--==========================================================' ya} ı bir hayli karıştırdıktan son· 
ra nihayet ifadeyi buldu ve oku.. 
du ... 

- Cinayet gecesi evdeki 14ak· 
tan ve aşçıyı biyatmya göndere. 
rek evde hastalık: bahanesile ka. 
lan bizzat Şabandır. Şaban Recai 
iloe de ahbap ve dosttur. O gece. 
nin sabaında da mutadı hılafına 
geç kalkmc~. hadıse karşıs.nda 
adeta hiçbir hayret \0 elee55Ü'f 
dı.ı;mamış ve bir hafta kadar da 
konaktan uzaklaşrn1Ştır. Buna se
bep olarak kendisi ne gösteri • 
yor. Bunu öğrenmek isterim? 

P.rnv İngilizlerin rııiııU f;;".j• 
çalıstıkları mcydandıdırri ı1e~1. 
İng'lizlerin harp hedefle P ~o ı 
rup1;a böyle bir niza10\ıP' 
masıı>a mani olmak "~c,,11',,. 
top':mmıştır. Fakat 0911 '~ • 
cnizam• ile daha yakı~!<t rıt j' • 
kadar obn Avrupa )la r <!' ;ııı· 
yor? Bu suale Almanl~il'°. • 
gilizler ayni cevabı ve 3 ~11; 
Alnnnlara göre, A,·rıff' · rı!$ 
nın büyük ekseriyeti Y~ı il" 1 
kabul etmiştir. Yalnız sJt j' 
şev!kler ve İngıltereY~ftlı~ 1 ı• 
kimS"E·l-er, bir ideale b ııfs'1 ,V 
hy-5ile değil, şatısi ın;.,. ,Jll ,~ 
gufle ı:ıukaveme.tte oııuP ~ 
yorlar. Ingilizler ıse b ııısr'.e~' 
ters'ni söylüyorlar. }3u ol~ bJ 
re de yeni nizam• Jtab ı;l3P ı 
!er Almanlara satılrııtı'i ""' 

1 
• 
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Sürü Çıngırakları 
'-·----- Yazan: CAHIT UÇUK 

seyrek!e,iyor, gölfede kalan ç•tialı: • 
lıklJ.rmda kristal ~kere bcnziyen kar
larla do•u b~yü.lt k ya parçalan !<peye 
doğn: daha çok eö:ze çarpıyordu. Bu
r.ıy• bahar yeni ıelmif. Kayalıkların 
üstunde kan erım.ış nemli toprak: 1 
pa çalıırında sarı. mavi çltdemler aç. 
mı . l{uz.&Arın sert vuruşlarına mu-
k , guneş okşayıcı. ılık, yurıid~-
m p tlkanın saiı solu çiğdemlerle 
do u. Eg'ıe ek on...:.ard&.n topluyorum. 

- Susadım nercp! •• 
O, hıı; ~ l:jLD di im bir hareketle 

beni ş:ı ır tarak, kayaların arası.ndaki 
kı t4 kar.aıt4an bır avu<; dolusu ba
na uzatf ,, 

B ın de icını yanıyor!.. 
O )' ı c ra ak avuç &\'uç kar ye

dık. Soa,n de ('ı~cdıi,im cigdemlert. 
orta~n ay_ arak örgı..UU saçlarıma 
ilişP d.rı Geldığım.z pat k:ıd .., Y":l\4 
v V-ot-$, '"amhktara evin biraz ilerisin
dek açıklıit:ı indi\ Kuru çam .tnele· 
rıyle örtülU ılık topr.ıta. yan yana 
oturduk A::;a,tılarda deni:ı:, küçük s!. 
hl bir avna gtb parlıyor. 

- llı.ı.rada be1 :;,e7 \·ar, yaloi.Z deni:ı 

yok Recep! .. Sen deniz hasretinin ne 
demek ~!duğunu bilir mlsig."! ., 

- lta·ıır!.. Fak3t hasret.in ne de.o. 
mek oldutunu tok iyi bllir';m, .• 

Sonra, şefkatle dolu gözlerini:, Til-
züır.de dC'lastırdı: 

- Öz·edln demek? •• 
- Özledim! 
- Saııa kiiçilk bir deniz yapabil!· 

rim 
Artık aoımadun Rttı?o. cebinden 

temiz btr 11 p~klr> e garılı, küçük. bir 
paket çıkararak. •~kin 1 !kimiziıı 
arasznda scrcı.ı.. lç.r..de tereyağ \·e pey
nirle yctpıjınıs, sufka ekınef;indcn 
cdOrnıCÇ• lcr var. Bu köy sandv.ı;le. 
rine bayılıyorum. Recep, çok mD.kem
meı bir arkadas. Her zaman için dü
•unüldu~ınü ıôrerek, e:urur duyuya-
runı. 

Gilnun nasıl .rectiiinin farkına var
madık. A~ajtılar.a. karanlıklar cöker
ken, yüksek da~ tepelerine mahsus o 
g..zli ııydı.rdık i('iode. yavaş va\'aş, ko
nuşa kO'lUS3 köye tnd'4 m z u ı n J

ı:mcu!t.-r ::tlmemı;ti. o, kiz=1seye &~ 

rünmeden benden aynlaralc evine 
gitti, 

O k&dar 7orgun, o kadar me~'uttum 
ki, hiç kimseyi beklemeden dama çı\t
tıın. Orta hkta ılık bir karanlık var. 
Yapraklar kıpırdıımıyor. Derinlerden 
derine c:Cağnağa• nın sesi duyuluyor. 
Yalakları örten kalın kilimi acarak, 
t:Döşek, teri serdim. Hemen yat.ağıma 
g~rdim. Yatağım yeni atılmış gibi ka
barmış. Yastıkla yorganım güneş ko
kuyor. Recebin, beyaz pamuk bezi 
göm!ekkıi de böyle kokar. İçimde gü
neıll, aydınlık dünyalar var. cZorba.
han• ın ka:rJı bası altındak.l sıcak yuva 
gözlerimJn önüne JCeliyor. Kanatlan a
çık, sarı tnhta parmaklıklı pencerel~r
den çam kokulu rüzgarlar dolacak. 
Sonra kt' gelince ramh çerçeveleri ta
kacağız. GeCf'lerl tahta kapakları sıkı 
sıkı örteceksıniz. O<-akta tam kütükle
ri ale,.:let e vanacak. Recep, kalın sı
cak se.:.tv'e türküler söyllverek saz ca
lacak Daha klmbiltr ne güzel, ne bek
Jenilmedi.k hldisf"ler bizi sevindlre .. 
cek ... 

Uzaktan kahkahalar, baı"trışmalar 
gellyor. Düğ'Ur.cüler dönOyorl.iı.r gali
ba ... 

vn 
Nezik, hayretle bana, daha doğru~u 

baıJ:uruı bakıyor. Yıldız. neş'eyle düğü

nu anlatıvo_r Sabah. bıraz evvel kalk- ı 
tık. Evtn OnUndeL;.i kücük bah..:cd• 

kahvaltı ediyoruz. Ortalı.it beyaz bir 
gtine$ ayrlınlığı içınde. Ataçların yap
rak kümeleri kus cıvıllılariyle dolu, 
Bu güze! sabahın pônlüme v(rd!t::i ııeş
eyi, Ne~ik'in bak~l3rl tınnahyor. Ne 
tuhaf. Niçin bu kadar ısrarla basıma 
bakıyor'? Gözlerinde vahşi bir pırıJtL 
var. Ona dikkat etmiyor &lbl görün.. 
ıneme rağmen, sıkıhyorum. 

Nibayet dayaııarnıyarak: 
_ Niçin böyle bakıyorsun Nez.ik! ., 
Diye sordum. GÖ'llerlndeki pırıltılar 

artarak, ona yakı.şmıyan &ariP bir ses .. 
le güldü: 

- Ba$ındald çiçeklere b:ıltıyo-

rum ... 
Yıldız, hayretle dönerek: 
- Bmda a:ülünecek bir şey var 

mı'?' •. 
Diye ı_ ıkıştı. 

Nezik. hep o f(iiiilşle, gözlerinde pı,.. 
rıltılarla sırıtıyordu. 

- Dün h.astayun diye düğüne git
me<l in! .. Amma, t~ .-zorbahan, ın ıe.. 
pelerine rıkmı~sınL. Bu çiğdemler ora
da bulwıur ... 

Yıldız, ellilere%: z;;ac;larımda ilişik 
duran. solg1.Jn ı:i~Jrın demetinl aldı: 

- Ne güzel tlfdemler!.. N•reden 
bukL .. 11 abla?. 

Dah.t C'e\·ap vemı~me vakit kalına. 
dan, Ntzik söze kr.rı.st!: 

cZ.orbahao> a:ın'. 
(Devan,, var) 

Şimdiki ifadesile eski ifadesi 
aı • ~ında pek büyük bir fark yok. 
tu. 

Muzaffer, 
- Müsaade ederseniz bir nok -

t...yı sorayım .. 
Diye hakimden izin istedi ve 

hakimin iznile sordu: 
- Merdi\'en yapılalı kaç gün 

olmuştu? .. 
- On beş yirmi günden fazla 

drğildi. 

c~vabı verdi ve irave etti: 

M>rdiven:n uzun \"e her yerde 
kullanılır olmasını ben istemiş • 
bim. Muzaffer bunun üzeri!1e' 

- Merdi vem öoce dıısan mı 

bıraktınız, yoksa hep dı~arda mı 
kalırd,? 

))pd;, Şaban: 
- Kilitli de)!ildl :'\1erdıven bu. 

Bah\'E"d<> d .. ruroıı. Cevabını ver. 
di. 

Saban: '1 bu ~va bından sonra 
haidııı Mu1affere: 

Şaban durgun bir ifade iıçinde 
bu sı.ıale cevap verdi: 

- Onlarla beraber gece sokağa 
çıkmayı istiyen bendım. Fakat, 
birderb're hastalandım ve ~foe 

hasta!ığımın tcS'iri ile sabahle}in 
erkt:n kalkırmadı.ın. Cınay-et ha. 
dis<'<" kaı~ısında hayl"E!t ve tees. 
sür <lu~'!Ilanıamın inı kanı var mı· 
dır~ Ekmeğini yediğim hanmıın 

öldürülmesi beni çok sarstı. Ko. 
nak•an bir hafta uzakta kalma • 
mn başlıca ~ebeh de hu oldıı.ı. 

Yoksa hanımım ')ldüriilür do> ben 
nası1 SPS.Srl ka~1rım. 

B.ı ·un iher:ne !:akim yine Mu. 
zaff•e,., dönerek. 

(Devamı var, 

' ·e•·lı' 
avuç menfaatperest ' p.c' , 
insanlardan ibarettir. 11&u1 P 
iddial.;mn hangisi d~e~ ,JY 

\·eı*·· 1cı , 
B , ı,uale cevap ıarı" f'.ı 

İng'I' zlerin ve /l.Jarıan k•ı11~ :ıı~ ' 
!arını b:r tarafa bıra ~ıı bu ,,r' 

- bS.b ···~ rupa halkının dun iŞf'1· 1 1 
duğ" rnefkıireleri ve ı)ll ,~ 
şısıııdaki reaksiY"ntllr fı111 ~ ' 
itibare almak ger~k '.ıınİ P.'c; 

, bunlaıın birincıı;ı. ·\,.J'ı140 . 
parm dün bağlı bului,.cıı ıl , 
allerin, hislerin ınıı.h 'frP~· 
ıv' '> linl\'or. A\"~'r'ıstı~l~' rı'' 
tılaL:ıdenb'l'ri, ~ı1·'ıtn gıb b 
küre ni ''eni bır ·st'il< , "Ol 
r :n·-,., t!r Komu ' 

· · de• · "' verine ba.şka bır ı 4 ııo<V , 
(Devaını 



<e . A.. Jaztnın mctlnlen An~ctoııı 
a.n'il uültenlerinden ahnm ştır) 

1 
eden: Muammer Alatur 

, _İran şc,;. nşat kordip • 
~ bc6Un sarayında kabul 

, .r. 
. ak 

abu!, tlevletlerin ve bil -
ldıı İngillerenin Şahı tanımak. 
~~ kl~rırn gösterecektir. 
ı. ek:J Fürugi Han muhasa. 
~ tatil; emri verilir veril • 

ı; ~lacele teşkil etmiş olduğu 
~ ·ı:; tadilat yapmaktadır. 

~.. ento, her gün içtim~ e
·ır. Haftada bi:r dem umumi 
altteııecektir. Memlelretin 
~~lıkla bekl'!I!'ek!:e olduğu 
'l>j~!ahat yapılacaktır. Şirn • 

ııı"n halkım teVoeCCiihiinü 
~ası, geniş mikyasta, ·bu 

1 ·~n Vüs'at ve şümulune bağ. 
"1ııan İııniJizlere 400 ka -

• b o 
«Uslara da 60 kadar Al -

<!Sli.ın l'<lilm' 'ir. M='-kct 
"de akriben 150 A.man kal. 

• l "ll:fvosunun 'bild rd:ğine 
, •tandakıi japon k-oıonı;i ka. 
· ıre Çocuklar da cı.aı. l olrrak 
lıususı surette kiralaoon 

.. :kurla yakında !ranı ter • 
1\ ~rdir 
lıtıLGAR ,;A.PURUNDA 

ı ~ İNFİLAK 
· , .' Fi. ajansını, Sofyadlın ı 

4 ll\alümata göre, evvelki 
' 1 !.anbula hareket etmiş olan 

ı ·nluk Bulgar cRodına• ti -
"u gl!!ıni.9inde ıkıi lnfi:ak ol -

r. C.-....: b k d k ·'-- . . t •uu ı.r aç a 11'<1. "'n-
' ·•it llı>:ıtır. Gı>mnin haınul~siz 

" seyahat el Ji bildirinnek. 

Jran Şehin,ahı Kordip • 
lomatiği bugün sarayın· 
da kabul etmektedir. ja
pon tebaasının da lra • 
nı terketmeğe hazırlan• 
dıkları bildirilmektedir. -

!ere sdı~p olabilir. Bunları ecnebi 
ajar.larına atfetmek lazımdır. 
Çünkü verilen emirlere itaa.t e • 
den .;skerlere karanlıkta taarruz 
etır..ek Fransız an'anesine uygun 
bri hareket değildir. Hükı'.ım<>tiınia: 
·bu harelretlel'i kat'iyetle reddet • 
mektedir. Hükümet elindekl bü. 
tün vesaitile mücrimleri aramak
ta v< sizi kendisine ta.ınamile 
müzahir olmağa davet etmekte. 
dir. Bu caniyane hareketforin in. 
kiJıafına müsaade edecek: olursak 
bunların önüne geçmek için alı.. 
nac:ık tedb;rlerden, bütün gay -
retkr!me ni,'lllen masumların da 
mutazarr1r olmaları ihtimali var. 
dır. 

Hblerinizin hiç birine yabancı 
değil m. Fakat başlıca vazifemiz 
ah\·al ve şerait ne olursa olsun, 
Fransız ıttıhadını .muhafaza et • 
.mektir.• 

JAPONLARLA SOVYETLER 
ARASI:-<DA HADİSELER 

Nc,•ynrk radyosunun Çunklng 
mu'ıabirı, japon ve so,·yet kıt'a.. 
ları ıa asında sık sık hadiseler çık
tığın• bildirmektedir. 

Mııhab.r muha::.ı.matın günden 
güre vehaıneı kesbett:ğini ve iki 
tarafın da hudut takv;ye kıt'alan 
gör:krdiğıni ilave eylemekt..dir. 

SOFY ADAKİ RUS ELÇİLİGİ 
MEMl'RLARI 

S ;\ y.-t Rusyanm So.fya elçiliği 
memurları ile Bulgari.>-tanda bu. 
lunan tebaasından mürekkep 21 
klşiı k b!r kafile Erzuruma gel • 
"1İs.ıcr ,.,. otobüslerle Sarıkamışa 
hareket etmişlerdir Sarıbmıştan 

1 lltı,Lz'VELT RAH.ATSIZ itibaren yollarına trenle devam 
o.. , etmektedirler. ""a Amerika Reu;i Ruzveıti.n ı---------------1"? Olduğu ve birkaç gün 

~~lerıle ~ul olmıya _ Sovyet Tebliği 
a ahat etmek uzere Hayd ( ı inci Sahı!eden Devam) 
ı:•l 'ği Nc\-yorktan bildı • boyunca •iddetle devanı etmiştir. 
l\ ır • Birçok gün süren şedit muha. 
EŞAL PETE.'.;'İN YENİ rebelerd<>n sonra Kiyef şOOri kı.. 

,, BİR HİTABESİ ta.atımız tarafından tahliye e • 
ııı:aı Peten dün radyoda iş- dilmiştir. 
~~ ntaJtasıntlakl Fransızl:ıra Hava hakimiyetini \.emin eden 

~~'il~t bir nutuk söyr;yerek. bir hava kuvvetlerimiz dün vuku 
\;; n~ &danberi Alman i~gal or. bulan hava muharebelerinde 60 

~-münferit uMurlanna Ahman tayayresi t:rhrip etm>ş • 
'l'd Ukorreren yapılan sui • !erdir. 

, ~ a? bahsetmiş. bu suikast. Bizim kayıbımız 24 tayyaredir. 
l't~ aı;'Yane olduğunu söyle • Finlandiya körfezinde l:ıir Fin 
(, lı~~nr~ E"2lCümle demiştir ki: harp gemisi mayıne Ç"'l'arak 'bat-
-~ suıkastlar yeni felaket- mıştır. 

r 
' "" "" ~ ~""~~. M t) J D E ~~ .... .,~~ .. .,·""~~ 
~,.13eyazıttfi Marmara Sineması üstünde 

:'•ARMARA GAZİNOSU. 
~ J 
~ ;::.">-.ınuruıe s:ıyın İstanbul h~lklndan 1:örduğü rağlıellen re.aret ala- ! 
~nlltı rne.>.-s1minı.le de kendile~~r.in hoş. bir yak.it gf:çirmeleri için Gazi- lı:~ 

.k.~ılıt. Salonunda s: yın ınu ,erHerı.ne hır sürp~ız hazırlan1:tktadır. ~ 

~bi Tefrika No: 20-------• •• ~atır için Oldürdüler 
...,.... ___ Yazan: AKAGÜNDÜZ 

~.t 
ttıa a • • tı~ Yaga kalktı: 

.\rı Ve son sözlerım bitti ba-
. g~~lt sizi üzmiyeceğim. He!. 
Clı, ;:" ı, Paçacı güzeli, lokmacı 
~l"\·r ayyarz.ıde Şemsettin, La. 
it ı\~1bi de,·irlerin yülu,-.,k 
~~e e ak kisin, daima gözümün 
1 tutarak hareket ed~ • 

ırÇolı:, Ü 
~ irpa sarmıştı. ç ihti-
•rrı ~evap vereceklerini ia>ır

"' 'tıtı1 ' l'lereket versin dadı geL 
" "~~lbn hal!r olduğunu >Öy. 

•;°l""ı ·~~a Sinirlıliğinı gizlemek 
' ıı.ı ır Yalancı kahkaha ile 

b <\lı ıı boynuna sarıldı: 
t
1 

'Qru:n ll>nem dadıcığım! Saatl 
il ~~neııı: 'raın sekil. Evet bf! -

t )<ı- • t:ıbah yedi: Kahvalt; 
, ~: Kuşluk vemeği· ak -
'<il· " , ' • ·"Yl'r~ hazır! Bu saat • 

!erin arasında başka hiç bir şey 
yok değil mi? Sen ne mes'udsun 
buruşuk dadıcrğım! Ne yazık ld 
U k değilsin. Senin gibi milyon • 
l;.rca nıcs'ud var. Amma bizim 
nE>Lmizden daha, (doğru mes • 
ud)u yok. 

Fatma önden koşup gitti. Üçü 
ar'-adan yürürlerken amca bir 
cq;he vazife,;i daha ~rdü, ya • 
vaı;ça: 

- Birader, dedi. Artık ıs~-
5 m a şövalyenin sahneye çıkanl. 
IT'.ası zamanı geldi. 
Babası okuma gözlüğünü par • 

nıakları arasıruUı. sallıyarak sor. 
Qu; 

- Öyle mi sanıyorsun 
der? 

- Ta bil değil mi ya? 
Wi•ıinceli, me'yus bir 

hıra • 

tavırla 

ovyetlerin en 
Büyük Kaybı •• 

lB~makalcden Devam) 

ita/ya zafere ı Londraya göre 
a<:.ıı ar ,·e mıidaCaa :plfınına bağlt O

lan bır damdır. Sovyet Genel • 
hurn1a~ ı şiıual ve ınerkcz. ordu • 
laıını uıuhatoıza ı-·c. lnkviye et -
ın"k ve daha geri hatlarda tam ha. 
zn !ıklı '\'C kat'i neticeli bir uıey
dan harbi vermek kararı ile hare
ket ..-deı: ise böyle bir vazi) ette 
her iki orduyu da ba~n1ın1 ~:ıpra.. 
t~ ~ ıprata ve terkcıtiği sahalan 
tdmaınile tahrip ede ede daha ge. 
rilcre çekebilir, bütün kış boyun. 
ca, ihtiyatları talim ve terbiye, 
tt!çhiz, )· ıpranan ve zayi olan va -
•ıtaları ikmal, Amerikan ve İngi. 
1;2 yardımlarından istifade bakı. 
ın nian geniş ölçüde bir hazırlı. 
ğa girişebilir ve cenup ordusunu 
W. İngiliz ordusu ile takviye ed~ 
rek tedricen Kafkaslara kadar çe. 
k;lthilir. Bu takdirde buz deni • 
>.inılen Kafkas şimaline inen ve 
•olü kıvrılarak Kafkas ~imalini ta. 
kip eden bir Rus - Alman • İngiliz 
ceplıeti meydana çıkar. 

kadar Bulgaris-
h arp istiyor tanda vaziyet 

Roma 22 (A.A.) - Faşist te -
şekkülleri Littorio zı~hh tümeni 
borazanlarına bayrak verilme 
merasimi sırasında faşist partisi 
!tiltibi Nazır M. Senena bir hi~abe 
irat ederek şunları söylemiştir: 

•- Eğer düşmanlarımız mu • 
zaffer olmak için yegane ümit G

larak İtalyan dahili ceıpheslnin 
inhilalini bekliyorlarsa ke'tıdi • 
lel1ini şimdiden maglüp olmuş 
sayabilirler.• 

Merasim şimali İtaiyada ısmi 
bildirilmiyen ';ır yerde yapıl • 
m1*tır. 

Hatip, }r,t'1 zafori tahalclruk et. 
tirinciyu k.ı.'\ar İtalyan milletinin 
mücadeleye dev.ı:ın hususunda 
şiddetli azmini tebarüz ettirmıiş 
ve bu harbin İtalyanın en bü. 
yük tarihinin b~hyacağı bir harp 
olıduğunu İtalyan milletinin bil· 
diğini d.e söylemk;tır. 

+ Zurich, 22 (A.A.) - Holımdadan 
alman haberlere göre. be~ HolaodalJ., 
B. B. C. ,.ı d!nlediklerinden dolap 
idama mahküm edilrn.4lerdlr, 

+ Vioi, 22 (A.A.) - Ask.eri mahke
me, altı komünisti 15 seneye kadar 
hapis cezasına mahkfun etmlştir, 

+ VITana, 22 (AA.ı - Viyana soıı.. 

bahar fuarının beşinci açılışı merasi
mi buı:fuı 1'1Pılmı0tır. Fuar 28 EylUl
le kadar açık kalacaldır. 

Harp Vaziyeti 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

. büs için Leninıtrad·ın sukutunu belı;. 
lemiye lüzum yoktur. 

2) Leoingrad etrafında Ruslar a4ır 
, tanklarla bir mukabil taarrua yaı>
mışlar, ,.e Alınan kıt'alanıı.ı kilomet
relerce gerı püsk\lrtr.ıüşlerdlr, Alm.&Jl 

tebliği bu Rll! tacarruzunun kınldığı.. 
:c.ı haber veriyor. Şu halde Ruslar Le
ningrad müdafa .ı mevzileri içlnde Uk 
Alman taarruzLtnu muva!faluyPt.le 
durdurmuşlar demektir. Almanların 
tekr.ır taarruz e1cceklerit ~uphesiz

dlr. 

Londra 22 (A-A.) - Roylerın 

diplomatik muhabiri yazıyor: 
Bulgaris~anda istisnai alıval 

ilanının Filo! hüküınetınin kar -
şılaştığı müşk:üliltı isbat eder. 
Bulgaristan Mihver ile iş bera • 
herh'üi yapmağ1. kabul etmcltle 
kuvvetli müttefiklerinin siyaset. 
lerine mani olmak mecburiye • 
t·i.nde kalıyor. 

Ne Bulgar hükümeti, ne Bulgar 
••ineli ha~bi isterniyorla.r. Fakat 
arzuları, an'ane ve merııfaa-tleri 
hilafında ·bir hatlı hareket takip 
~tmek zarure~indedirler, 

•Yeni nizama• iştiraki kabul 
etmiş olmaları itibarile de 1'.faca
ristan ve Romanyanın ugramış 

oldukları akıb<'tten kendilerini 

kurtarabilmeleri Sçln pek az iib. 
tiımal vardır. Bulgar kuvvetle • 
rinin Alman Başkumandanlığı 
eırıriııde vazife görmeğe davet 

edilmesi de ihtimal dahiliııded'i.r. 
Velinimetleri olan Ruslara kar • 

şı haroetmekten içtinap imkanım 
'belki bulabileceklerdır, fakat bu 
cihetin kendi yedıi ihbyarlannda 
olmadığı da muhakkaktır. 

ltalya Kralı 
( l inci Sahifeden Devam) 

ed;lmiş olan proıelerin anahtarı. 
nı göstermesi mümkündür. Fakat 
b:J.Pkis Lizbon tarikile Romadan 
gelmiş olan diplomatik kurriye • 

ler, Papanın dah3 şimdiden A -
mPrikan Devlet Reisinden Ame. 
r;J.ranın Mihvercilerin modasına 
.,ygun her türlü sulh pl.an!arını 

derı;iş etmekten imtina eylemek.. 
te oiduğunu öğrendiğini \'e cere. 
yan etmekte olan müzakerenin 
mür hasıran Alman işgali alt;nda
ki rnemleketlertle Hıristiyanlığı 

ve Rus mezhebini himaye etmek 
mu.elesinden bahseylemekt bu • 
lrmduğunu bi!dinnktedir. 

Ancak, Sovyet Genelkurmayı • 
tL.n böyle bir vaziyeti mi, ·oksa 
hiç bir karış toprağı ve en küçük 
bir köyü dahi müdafaa etnwden 
tetkrtn1en1ck prensibini ıni fer -
ci!ı edeceği bugünden belli de • 
&ildir. İkinci şık Sovyet yüksek 
t.ı mandasına ha.kim olacak olur 
ise o vakit Rusya herhangi bir ih.. 
li vı.tl ve askrei tedbire lfümm lı.is. 
setmeksizin bütün kuvvetleri ve 
ibtiy atları ile şimdiki harp sahala
rında çarpışacak, demektir ki, böy. 

le bir vaziyet Almanların da za. 
ten istediğinden ve beklediğin • 
den başka bir şey olınıyacaktır. 
Alman Genelkurmayının birinci 
derecede üzerinde durduğu ve har. 
bin başlangıcındanbcri ilk hede • 
tini tqkil ettiği dava: Sovyet or. 
dusunun kuvayi külliyesini, ta • 
üm ve terbiye görmüş bütün CT • 

!erini, her türlü harp vasıtalarını 

.:ephcye çekmek, kati muharebe.. 
ye mecbur etmek ve nihai netice. 
yi ılmaldır. Bu vaziyetle garp 
Rus;ıoasında harbin devamı ve bit 
ruui iki taraf ku\'Vetlerinin son 
dalukadaki varlıklarına göre ni • 

hai neticeyi de ilan etmesi oldca.k
tır. Bütün bu bakımlardan önü • 
mil>deki hafta ve hatta günlerin 
bü~ ük ölçüde ve kafi neticeye 
doğru fevkalade hayati ve tarihi 
ehı mmiyet muhafaza ettiği aşi • 

3\ Voroşilof ve Timoçer ko ordulan 
lı; cenahlaruun bn·JcşUğı. Valdai tepe
lerinde Almanların yarma teJebbü.sü 
henüz muva1fak olmarnıı:tır. Tehlike
yi sezen iki Rıı.s ordu•u hareket bir
liği yaparak mukavemete devam edL. 
yor. Fakat Alınanlsr Çernigof Uzerin
den B.ıdieni ordularına yaptık.lan 
ihata tad.rruzumı Valdai tepelerinden 
Timoçenko ordusuna da yapmaları 
ı;ok muhtemeldir. 

Şu ba1de esas mesele. Vatlkan'nın 
halihazırda şu kanaati elde -etm~ ol
duğudur: Reis Ruzvelt, ne ~ah.sen 
kencllsinuı ne de umunıiyeUe Ameri
kada lıiç k~ Hlilerizm ile bir 
uzlaşma esasına müstenit sulh müza
kerelerini teshıil edemiyeceğl mütale
asındadır. Bilhassa Löyle bir hareke
tin Hitlerizm tarafından açılan cida
lin bir devlet olmak hasebiyle Rusya 
aleyhine değil, belki Bolşevik !ıkrt a
leyhine müteveccih olduğunu zımnen 
kabul etmek sureUyle Rusların kuv· 
vei ınanevlyelerinl haleldar edebile
ceii ıu sırada. 

, kardır. 

4) Merkezde Rus ordusu mukabil 
taarruza devam ediyor. Fa.kat bu ta.. 
arruzun Şiınalde bilt·.assa Cenupt.ald 
muharebelere !öjdası olmamıştır. 
BundJn :oo:ura Alı.1an ordularının e::>aa 
m1"'Zilcrlnden ılcrl cıkmış olan Tl. 
m<.:Ç(>.nko ordusuna teveccüh etmeleri 
Yarittir. Ru itibarla Tlmo~enko ce
nahlarına dikkat etmek mecburiye
tindedir .• '\imanlar böyle bir taarruza 
teşebbtis ettikleri tnkdirde tı.ıoskova ... 
ya kadar lleri götU.rmiye çall,,acak,.. 
tardır. 

5) Cenupta Kiyet dahilınde kanlı 
muharebt-lcr de\·am ediyor. Ruslar 
Almanların K.:ye! etrafında 700 bln 
zayiat verdiklerini, Almanlar da Ki
ye! Şarkında ihata edilen ku,·vetler
den şiindılik 150 bin e.ilr aldıklarını 
iddia ediyorlar, ~u cephede bütün 
Jnesele Rusların (Kusk - Harkof -
Azak. Denizi) hattında yeniden bir 

Mukavemet cepheiil tutup tutamıya
caklartna bağlıdır. Don havzasını mü ... 
dafaa içln RU!lann bu hattı müdafaa 
etmeleri !Azındır. Akai takdirde Al
manlar taarruz hızını muhafaza ede
rek ileri harekett. devam edecekler 
ve Don sanayi havzasını ele &cçire
ceklerdiJ:. Kınm Adası Berzahtan 
tecrit edil.mlştir. Bununla beraber 
işgali kolay bir iı değildir. 

Hulfu>a Cenup cepbesınde vaziyet 
Ruslar için booranlı bir ııatııadadır. 

cevap verdi: 
- Ben, o zamanın geçtiğine 

hiHuretmek istiyorum. 

Yemek salonunun kapısında 
hanımefendi sordu: 

- Bey! Önce, alafranga tertibi 
fırın makarnas:nı mı getirsin, 
yoksa patlıcanlı piliç kebabını mı? 

r atmanın ruhu, meliınkolisı si. 
nirieri yıkanmıştı. Gerçekten 'Ş€n 
bir kahkahadan sonra haykırdı: 

-- Anneciğim! Ne gelirse 
g< lsin. Madem ki vakit saat 
geldi, karnımız acıktı sayı-
lır. Lalanga gelsin, su böreği 
g•lsin, Rumeli pi!esi gelsin, 
'hoşaf, pirohi, baklava, pilav. ne 
varsa gelsin! Esi<iden sofraya 
bi-r turfanda yemek gelirse ne 
derlerm4 benım <ladl!m? 

- Eski ağza yeni kı1arna ha • 
halıay! 

- Şi.mdi de biı ne diyelim, 
dadıcan? 

Dadı bir an düşündü, rnQnalı 
manalı bakarak tane tane söy -
ledi: 

Taylar hcy'etin sarfetmekte olduğu 
gayretin Hıtlcrlzm ile her türlü uz.
laşmayı reddeden M. Ruzveıt'in be
yanatı ile mUterafik olması dikkate 
§ayan g~rülmek icap eder. 

Reis Ruzveıt'in söyledllderi her 
yerde ve herkes taratınddn tekrar e
dilnık.tedir. 

Londrada tahmin edilmekte oldu.. 
ğuna göre bu şayialar :şu suretle te
kevvün etmiştir: 

Papa, İtalya Kral Hanedanının ta
lebini is'at ederek M. Ruzvelt'in mil.. 
messillnc:'en An1erika Devlet Reisinin 
muharipler için ıızlaşma esasına isti
naden muhasamatın taüllne müteal
lik proje lehinde ıahst niıfuzunu kul
lanmasını rica suretinde vlk1 olacak 
bir teşebbilsil ~ sııretle karşıhyac&
ğını istimzaç etmiştir. 

Bu hadise, M. Taylarda §U intibaı 
uyandırm1;;tır: İtalya ıtraı Hanedanı. 
harbln tevessüünden korkmaktadır; 
tabiri dlğeı le Kral Victor Emaııuel, 
Amerikanın açıkça harbe girmesi taıc

di.rinde İtalyanın Alman boyunduru.
&una &ümekten kurtulması ihtim.al
Jcrlnın bilsbütün ortadan kalkacaj!ı 
mtitaleasındadır. 

Halbuki Aınerikan radyosunun ve 
Amerlk.an gazetelerinin Rll;ıvelt aley
hindeki ~iddetli hücumlarına rağmen 
gerek Roma'da ve ıerek V~i'de va
~ton de münasebatın tamamiyle 
inkıtaa u~rnmasının önüne geçiln1esl 
şldd•tıe arzu ed lmekted:r. Maama!ih 
Victor Emanuel'jn projeleri, Uıter bir 
ihtl1fıli.n, ister Almanyanın tamarniyle 
İtalya)ra vaz'ıyed etn:.esin!n önüne 
ıtçrnek arzusundan mülheın olsa da .. 
hi, Bcrlinin bunlann nazarı 'llhare 
alınıı aları ihtimali hakkındaki te
mennisi ne t.amamiyle mutrra!Jt bu
lunmakUıdır. Hatt~ bu projcler!n doğ
rudan dogruya BerHn illiaını eseri oJ .. 
ma..~ çol~ muhtemeldir, 

Filvaki Kral \"lctor Emanuel tara
fından ileri sürülen !ikır, İngllterentn 
arazi statüsüne riayet edilmeşı ve in
glllzlerin. berri Avrupa ı.ş1cı·!ne her 
tilrlü müdahaleden feragat etmeleri 

1 
fikridir 

Fraruanın Akıbeti, Berlin tle VJ.şi 
arasında yapılacak rnilzakerele-rl~ ta· 
7in ediiccektir. •Beyneolmilel lılr Av
rupa krınfer.ınsı• da .1\1, nıpanın sta
tı.isı.ir.ü yeni nizama g jrc tesbtt ede
cektir. 

1'f. Ruı\·plt'in de'l)iş etmesine 1m
kin mutlsavver olnr.ıdılt mütalea
sında bulunduğu cihet, bu ::>on nokta
dır. 

Eğer, Sovyetler kat'l neticeli 
meydan muharebelerini vermek. 
ten çekinerek hasımlarını yıprata 
yıprata ve ordularını muhafaz11 e. 
de ede çekilmek fikrini iltizam 

eJeriersc kıştan önce Sovyet ka. 
;ıo•pları şunlar olur: Garbi Rusya
daki harp sanayi merkezlerini, 
zahıre ve madf.'n anbarlarını, Bal. 

tık ve kısmen Karadeniz hiık.imi. 
yf.'1leri ilcı Avrupa Rusyasını bili. 
hare cereyan edecek kat'i muba • 
rebderio ortaya koyacağı \'aziye.. 
te intizaren muvakkaten elden çı. 
kJrm11k. 

Bu vaziyette Almanların \•ara • 
cağı ilk hedef de şu olur: Sovyet 
Ru< fanın garp bölgeleri saoayü
ni imha eylemiş olmak, zengin ma. 
« n bölgelerini ele geçirmek, tık. 
rJ.'"nn zahire anbarına sahip ol -
ın;k ve Sovyet ordusu yeniden 
A• ~a sanayi bölgt.'lerinin, Ame • 
rika ve İngilterenin yardımı ile 
huırlanırken mukabil hazırlık 
imkan ve membalarına kısmen 
sahıp ve hakim olmak ve petrol 
ihtiyacını cidermek teşebbüsü p&

sınde koşmak ve bu yolda İngiliz. 
!erle bilhassa KaCkasyada dövüş • 
mek. 

Fakat, yu.kanda da işaret etti • 
ğimiz gibi bütün bu tahm.n ve 
mütaleaların tahakkuk edebilme
si her şeyin başında halen cere • 
yan etmekte bulunan ve c..reyan 
rdıcek olan muharebelerin so • 
nunda husule gelecek Ru! ve Al • 

man ordularının karşılıklı vad -
yetine ve Sovyet Genelkurma • 
yınJn kat'i ,,.e nihai neticeyi şim. 

tiiııen alıp almamak hususundaki 
terci!> karanna ve elinde kalacak 
fq '!lltlardan istifade şekil ve im • 
kanlarına bağlı bulunmaktadır. 

F.TE~ iZZET BENiCE 

811 ıar Tallrana 
(1 inci. Sahifeden Devam) 

b'";'Ok paraşüt~üler i.ndirm1şler. 
dir. Rı ·!nr, cenupta tam makine. 
1 = .. iy: hesap cdilnriş bir p fuı.. 

la hare ket etmekte olmaları !ti -
bari!e burada ~ndilerine m uka. 
ı-emet edilemıiye<:ek bir kuvvet 
ıfade etmekle ve bu il'ibarla in

san ve malzeme bakımından hiç 
bor ilıtıyaç kar~ısında bulunma • 
maktadırlar 
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Fener yangın yerinde 
( ı inci Sahüeden Devam) 

içir.de, Caıni, Çeşme Yokuşu, Mesne· 
vlhane, l\ıl(t.lep, Caferbaşı, Topçu Ya
semin S'.·kak ve mahallelerini sararak 
Su.i.tun 3,..Jıme do• ru lle• Iemiye baş.. 
lam ~hr. ,ı\teş burada söndılrülmilf
tUr. Yangın bllAnçosunun ilk e\.'Vel.A 
300 evi. buldı<ğu tahmin olunnı~a da 
bilfıhare yanan evlerin bu kadar çok 
bulunmadığı me;nnuniyeUe müşahe
de edilnı.İiilır. Evlerden ba;ka 2 caml, 
mescit yanml$ ve yanan e-vlerdesı 129 
aile açıkta kalmı~tır. 

ma MÜEZZİN ÖLDIJ' 
Abdisutıa,,ı camiinin muezzinl 70 

:ra~larmda Melunedin yattığı caıWda 
uyurken öldüğü anlafılmlŞ ve ,,_.ıı 
çıkarılmıştır. Bundan başka üç kili· 
nlıı daha öldügü *1la t<lilmtı,. ıle 
tahakkuk etmemiıtir, 
YE&LEŞTİRME VE TA&DIM işi 
E\•leri yanan vatandaşlara hemen 

yarduu edilmesine geçilmiştir. Bun
Uır kısmen Fener Rum Mektebine, 
ktsmen Sultan Seüm camiine, kı.1-
men de yine Fenerde bulıman Marq
lının mckteb:ne yer!eşlirılmi$lerdi.r, 

Bunlara dün akşamdan itibam Be
lediye tarafından elti fasulye ve pi
lA\'dan mürekkep sıcak yemek veril
me.."1oe başlanm.ı~tır. 

Bugun ögleyln de soğuk yemek, ta
ban nelvası verilrnlşlır. Kw.lay da 
hemen yardıma geçıalş ve 500 batta
niye ile 3000 çamaşır, 3()(1 elbise ııön
dennlştir 

Ateş çok sür'aUe tevessil ettiğin.. 
den bir çok vatan~lar hiç eua kur
taramJmJ.:llar. ancak aecelik.lerile ka
çabilm:-ilerdir. 

BU s.ın .. uild VAZİYET 
İtfaiye dı.in \'e bu sabah ta yan.gm 

yerinde kalt'lışth. Evleri yananlar 
ankazlar arasından odun kömürlerini 
toplamaktadırlar Rüzgarın 22 metre 
sür'aUe eserek binaların sü.r'atle tu
tuşup yıkılması saye5lılde bir ~ ev
lerde odun ve kömürler ankaz altında 
kalmış, yanmaktan kurtulm~tur. 

PATRIKUA:rE KAPILARI NEYE 
AÇILMAMIŞ?. 

Yangının söndürfılınestne geç ba,
lanınasına Patrikhane k.apda.nnı.a. 
vak:Unde atıl.maması sebep olınllltur, 
Patrikhane kapıcIBı Dimllri bu hu... 
susta demiştir ki: 

- tBırdenbire bir gürültü ile u
yandım. Her taraf duman içinde id1. 
Şa~kınlıktan anahtarlan bulamı70r, 
koridorlarda dola~ıyordum. Nı.bıayet 
bulabildim.• 

300 yıldanberl Patrikhanede sakla
nan ttkın.il patrik ve Eizr.e reaimleri 
7anm~ur, Yalnı.ı Patrikhanenuı zara.
rı 300 bin lirdyı bulmaktadır. 

PATRiK VEKİLİNİN 
İZAHATI 

Ik>J<san yaşındaki Patrik bi • 

Alman tebliği 
(1 inci Salll!edeıı Devam) 

Şark cephesinin Cenup cenahında 
Alman kıt'alan Azalı: denıı:ine kadar 
tlerle~lerdir. 

Bu netice herst:yden evvel bir Al
man piyade fıntasının kahramanca 
hareketiyle elde t"dilmiştir. Bu !ırka 
en müşE.Ul e;artlar alUnda K.herson'un 
60 kilometre Sark nda kalıt Berulay 
civarında aşağı Dnyeper geçidinl zor
larnl.ı}tır. Düşmanı.a. bütün ınukabU ta
arruzlarına karşı bu fırka me\·zilerini 
müdafaa etmi§lir. 

Kıyef'in Şarkında \'e Cenubu Şar
k.isinde~i nııntak..ıda çevrilen düşma
nın imhasına deı.ram edilmek.t.edu·, 

K.yere Garpter. girmtıı olan Alman 
teşekkülleri Şark i::,.tikametinde Dnye
per'i ıe._:mi1'ler \'e Şı;malden D~na ta
ra!ıodan taarruz etmiş olan kuvvel
lerile irtibatı temin et.nlşlerdlr. DLI,J
manın •i.dde!li 71\nna teıebbüslerf a
k.im kalmıştır. Esı;lcrln adedi.le aa.o.a
lm m!ktan saatten saate artmaktadır. 
Alınan harp fi&>suna mensup cu.. 

:ılı.tamlar FnılAndıya körfezine der :n 
.. surette nüfuz edeı ek mayin baraJLl
rını takviye ve B:tltık adalarına karşı 
yapılan harekAh ninuıye etmişlerdir, 

150 nbmı;:s FAZLA ı:.si:R 
Fülı.rerin Umumi Kararııaııı, il 

(A.A" - Alman Orduları B>ikumatı· 
danlığlrun tebliğ>: 

Kiyef'in Şarkırda cereyan eden 
ihata muharebe.al General Voo Kleist 
ve Guderlan'ın .,ırhlı ord.ulan ~ 
ber ıçine alınan diiJman ordusunun 
bazı kısımlarını imha ve şimdiye ka
dar 150 biııden !azla esir, 151 tanlı:, 
602 top '" mühim miktarda .. ir mal
zeme iğtinam etm~leı-dir. Dü~mantn. 
ıeri kalan tefekkU.ller.ı.nuı imhl.ıi14& 
devam edllmektedır, 

Yeniden bir tok esir ve mühim 
miktarda malzemenin ceıme.ine inil· 
ur edilmektedir. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakıt 

Mibver kaynaklartna eore, Şarlı: 
• cephesinaı Cenup cenah.ı.nda Alman 
kıt'aları Azak Denizine varm.11 1'>u-

rinci Benjamen ~ başla -
yıne.a büyük bir beyecena. düş • 
müş v~ gecenin geç vaktinde c:<n 
hav:He sokağa fırhyarak o civar. 
dakıi hemşiresi Madam Poleksi. 

nin evil>e gitmiştir. Patrik bu 
ara üç dela bayılma krizi geçir-. 
miştıir. 

Dün vıe bu sabah bH\"Ok octo • 
dokslar Patrikıhane:re og ;ıı.Ş 
olsun. a cit:ınpl.mtir. Bunları 
Patrik vekili M. /ıd•maııdikoıı 
kabul etmiştir. 

Patrik vekili YlllWl biııaııan 340 
yıl evvel yapılmış olduğuııu ve 
maalesef bazı kr,.netli eJYalaruı 
yandığım söylliıyerek fil izahatı 
verreiştir: 

•- Evveli yangından kur'.u • 
!anlan sayw.ymı: Taş binak• da 
bulu:ıdukları için kütiiphaneJ' .ız. 
le k lise ve ~ kurtul -
mu:;tur. Ayinlerde kullamlan rou. 

rassa cl'bbelere kadar hemen he. 
men bütün kıymetli eşyanı..z, İs.. 
tanbulun fetılıinden evvel yapıbn11 

olan bu mahzende hıf:zed'ilditl 

için buranın alevlocden masun 
kalmış olması. elbette mı.cilıi 
memnuniyettıir. Yanan kısma ge. 
}inco.· bu büyük binanm bir ta • 
rafı üç, bir tarab iki kAttı. Bü
yük merasim salonları, Sensinod 
dairr ~ Patrik vekUeti daire • 
!eri, baş Diyagosluk dairesi, ya • 
nlı~ neler vıe bir lı:ısım papazla • 

nn yatakhaneleri burada idi.. Ya. 
nan kısmın evveli bina olarak 
da tarihl bir lı:ıymeti vardı. İçlııdı& 
ise birçok eski ve kıymetH eser. 
!er meycut bulunu.yordu. Bu a.. 
rad~. m~ur Grekıo'nun iki yağlı 
boya ablooile ~ kadarki Pat. 
riJ<leı in, yitıo!! üstat ressamlaı- ta. 
rafm<lan yapılmış ikıi yüze yakın 
tabloları ve 300 senelik Jd adet 
arabesk kürsü, birçok kıymdli 

haMar ve sa.ir eşya vardı, bunlar 
hep yanınu.ştrr.• 

VALİ YANGIN YERİNDE 
Vali ,.,. Bel.OOiyc Reisi B l. t': 

Kırdar bugün saat 12 ~ y ng."1 
yerine giderek yardım işılc ır~. 
gul olmuş harik:zetlelerle göıiiş • 
müş ve llıtiyaçlarmı sormuştur 

Tünel kayışı 
(1 inci Sabileden Devam) 

malınden endişe edilmişse de ce. 
reyan eden muhabere neticesın. 
de kayışın bu vapurda bulunmı.. 
dığı ve kayışı getiren vapurun 
yolda olduğu bildirılmiştir. 1 ü -
nelin muhtaç oltluğu kayış geloıği 
takr.,rde şehrin münaka. •tı ba
.ımr ından çok istifadelı oıocul.tır 

Sovyetıere 
yaadam ı,ı 
( 1 inci Sahifeden Devarr.) 

sebetile parl5ment.oda yeni mu • 
.-ncelelere •.ntrzar ed:Imektedir. 

Reis Ruzveltin &ı''Y~t Rusyayı 
ooünç verme ve kiralama kanu • 
:ı. ndan istifad,- ettirmek ~in altı 
mi!;·ar dolar talep ettiği, kongre 
5za' arından bir çoklarının Sovyet 
Ru~yanın inhizamma muhakkak 
nazı rile bakarak Birleşik Ameli -
Y•r ın Rusyaya kredi açmak sure. 
.ılt fena bir iş yapacağı kanaatile 
bu kretlilere şiddetle muar;z bu • 
lunduklan maliımdur. 

Bu k edi talebine müteallik par. 
l'iır enlo müzakneleri esnasında 
Reıs RuZ\-eltin tek rey fazlalıkla 

kongıeden geçirilen askerlık mü.. 
i.cclldiyeti müddetinin uzatılma • 
>•:ıa ait kanunun miizakeresi sı • 
IPsında karşılaş1!ğı büyük müş 
~·;ıatıa bu ıoefer ~ mücad<'e et. 
mek lll<'Cbuıııyetinde kalacağı tali 
min edilmektedir. 

Lig Maçlari 
(1 lnci 5.Jb:.!edec Dl'vam) 

Beyko~ - Sül~ymanfye 2 - 2 be-
rabere kalmış!ard·r. D~lltl.:ış - Be
yofluspoı maç·nda Brş:J.:taşlılar mı. 

ra kafll sekiz golle gal:p ııelm.şler
di.r. 1 

İkinci Kume • taı;larında da Eyüp
lüler Haliç!tlerl 2 - O, Kurt1..;ışlular 
Galatagen('l~r b~rllk!eraıi 2 - l maf .. 
lüp etm;ılerdlr. __ ..,_ __ _ 

~ lunmaktadırlar. Kiye!, A\'TI.lp& Rus ... 
yasında mü:tWtiklerin eline geçen 
dört bUyük sehird<'n en buyujüdi.Lr. 
Bu muva!fak.iyet, Sovyet ordusunun 
sol cenahı un.ha edilmi.J vaziyette kal.. ı 

dığl için, harbin cereyanında 7eni 1 

bir ıath.a açmış bulunmaktadır. 
L•nıngrad'da, Sovyetl•rin toptu Bayırsııadaya s rftk· 

yardımı 11e yaptıkları mukabil ta- •ı l I . t 
amızl.ar. kırıılillf, yeru terııkkiler eıda OD r .illa k D r arıl 1 
ed:lınıştir. DWı saot 13 de bir saoaal kinde ~ 

BalllA. Denir.inde Estonyaya alt Ö· ' k.~lnin liayırs.zadaycj; dolgru "u uk .. 
ı.el .ada.ıının meı:kezi olan Erenbura ı 
ıehri Almanlar t;:ır:ı..fından lşıal ed.11- lendikler. haber '\eril:niş \ e b ~ları.a 
mift.ir, k ·rta•ılır.ası iı;ln lnlavt:zluk romor-

Sovyo\ kaynak'an, Kı7e! ve etra- k3rıl Gö"derllerek sandal ve iki kili 
tında çok şw::ldetli muharebelerin ce- kıırıanlmlştır. I 

reyan ettitıni k•ydetrnckted!r. Be- ----0----
yaz Rusyan:n A1ınan i,galı altında incir ag"' acından düştü 
bulwıan kL.Sımlannda çett. muharebe
leri inkişaf etınek~edi.r. Bu kaynak..l&r 
Kiyeıf'in ehin müdafaa edilmekte ol
duğunu bildl""ekledlr. 

Dnyeper Ozerlndekl Hoıtitza Aduı 
ll.u!:tlar tarafından 2eri alınn1~lır. 

tl kududa Ayazma Emsiyehane ..,... 
kak 15 sayıda oturan SUn>yya oğla 

ıe y114lanNla &ha Aqüz incir ağa. 
cından cıüşerek belinden yaralanm .. 
Nümune Ha•tanes!ne ka.ı.dırllmı.$t:Jz, 

1 



Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.118--' 
Yazan: Fnmciı Machıml Çeviren: 1ıkender F. SERTELLİ 

. Sen müthiş bir casussun. Herşeyi inkar 
ediyorsun, fakat seni söyletmesini bilirler 
- Şilphesiz. Fransa adliyesine men

lllP b1r müstantik.le. Fakat., aiz de bl.. 
n z; nazik olsanız daha iyi yaparsınız! 
Hepshıe ün Qn cıtvap ftrmekteo 

~orulmustum. 
Müddttlumuml. japon caswılu!u m.. 

11elesinda -biltüı:ı itin.zlarıma retmen- j 
lmsar ediyordu. 

Bundan tonra madama nakli Jı:ellm J 
eıti: 

- Madam Gastony&IJ nasıl tmııdm7 
- Dedim ya. Onu bana tanıştıran 

lı;apıcı jaıubr. Yani yattıtım paw;İ)"~ 
aım kapiall.. 

- Yaiiı.ında evlenecek miydinfa? 
- Henib zamaruııı 1esbit edtcelı: ka-

dar samim.t olmamıştık. Tecrübe siln
)erini ıeç.lrlyorduk. 

- B&.rle lOk.s hayat 7aşıyan bir ka
dını .en naat tatmın edrcektin? Bunu 
41~m1? 

- Beni b ir souk lı:opufu mu ıanı-
70rsımuz? Beninı servetim hakkında 
De malı'lmabnız var!. 

- Bir ıtarap komis7oncusunun .er
"Yet! ne olabilir?. 

- İşte burada "Yanılıyorsunuz! Ben 
7arım mılyonluk bir adamım . 

MüddeiurnumJ ile birlikte polla mü
duru l!e güldü. 

- Pausiyrn lti!asını bUe vermeden 
kaçmışsm!. Yarım milyon serveti olan 
b ir adanı böyle mi hareket eder?. 

- Ben 1>8Jl,Si;,ondan kaçmadım. Bu 
-t.ir ...,_. 18ıil* ıidi. )ılıılııl3m 0..-
ionyarıın ve .]kapıcı jan'ın ievk.11 edil,. 
9 tklemu duw;ıın~ böyle süpheli ın
aanıarıa temaa ~ ithtutuma ean.ım 
clnldı. Net1c:e;yi enla,rıncı:ra .kadar: 
IHıfka bir ;perde Ulma;rı tıett!ilıı ettim. 
Odamıu ~ı tanıyorum. Kime M 
ınll!tar t:-orcurr. van;a, faiziyle derhal 
6demiye b'!:ı.ırım. 

Müdde•umuml kqlannı çattı; 
- Sen Huk~ Fakültesinde okudun 

aıu?. 
- Hayır, Mösyö! 
- Bir avukat glbl konuşuyorsun! 
- BllAkis. İftiraya· utramış bir ln-

18n gibi, hukukumu müdafaaya çalışı
yorum. Fatla ve lüzı.mısuz bir şey ıöy
ledigimi zannetmiyorum. 

- sen mütlılş blr caswmın? İşte o 
!k1ıdar .• Her-şeyi inkl!r ediyorsun! Fa-
kat, zabıta memurlanmız seni söylet
mesini çok ly1 bilirler. Evrakın mah-

kemeye tekeırunül etmiş bir halde ve
rilebilmesi ıc;in, tsım ifade vennen ve 
her şeyi itiraf etmen 11zımdır. 

- Bi1mediğlm ve yapmadıi:ım bir 
suçu nasıl itiraf edebilirim?. 

Polis Mlidurü gıllmiye başladı : 
- Sen meşhur katil Landrunun kar

deti oldujunu da saklıyorsun.! Elimiz
de cK.ont dö K orbey> a ibi öldürdü
iün blr çoJı: meı:hur m:ıcinlent ait 
ftSiltalar var. Bu uvallı1ann bJUrU 
icen 8e!1 delil mbm?. 

Gece oct.ma ı:e.len n «And>acmm 
Katıll> ıolünü oynıyan Mieel'in ıece 
konı.ııstuluarımızı polis müdürüne aa.
lattlbnı ölren:ince, artık bu komedya. 
ya bir ıiib.ayet vermek istedim: 

_ Sizin elhıhdeki vaikalann Jıııııp-

al böyle uydurma masallardan :mı iba
rettir, JllÖIJ'Ö? Dedim. 

Daha fu.la ıöyllyecekt.im. Birdenbi
re dll8l'daki koridorda blr ıtıriUtD 
koptu .. 

Bir kadın eesl.. i8J>3Dyol bdmlnm 
N&iydi bu. 
· Polis Müdürü lı:ı>misere döndü: 

- Nedir bu S{iriıltü?. 
Komiser dışarıya çıktı.. Aıkadan 

.Müddeiumumi de yilriidü. 
Ben, Polls MUdili'fi lle odada yalnız 

kaldım. Ve Polis Müdürüne yavasça: 
- Mösyö. dedim, yanlı$ yoldan yü

rüyorsunuz. Ben casus değilim.. Lan
dru'nun kardeşi de~lim .. Sen Pol kili
.esi :faciası kahramanı değilim .. Yarın 
mahcup olacaksınız! Kilise faciasının 
faili (Hakiki Takma Bacak, bir Al
a.an .casusudur. 

- Pekl, ııen 0'11> aenten ... Mail 
tanıyon.m?. : 

- Bu .adam Mil 4lefa otunlulum 
Yahudl pansiyonunun tiııt katında 0-: 

turuyordu. Onun hareketlerinden f(lp. 
hele:tnyoTdunr. Bir terde Almanca ko
ııusurken duydum. Bir başka gün de 
pe.ı;lne ~ıldım.. Sen Pol kilisesine 
gıttiğinl ıordum. Elter sözlerime inan
mazsanız. o sokaktaki ıarı:ıpçıyı çağı

rıp tafsil.At alabilirsiniz!. 
Polis Müdürü biraz yumuşadı. Yü

züme dikkatle baktı: 
- İyi amma, L!yon'dan yapUğımız 

tahkikatta senin de bir Fran~ız olma
<!ıiın neticesine vanyonız. Liyoolu'lar 
seni tammı,.orlar. 

- Bu da doğrudur. l:\7akımı ısilr'
atle ma't;ıkemeye verirseniz, orada hü
viyetimi ispat edE'~ılirim. 

- Burada hakıki hilvlyeni bize ne. 
den soylem.lyorsun?. 

(Devamı Var) 

Fırınlarda kullamlan motörle .ifler 

v e 50 ki l odan fa z la mal a lan 

Hamur Karıştuma Makinesi ( Melaniör 1 
Aranıyor. Elinde olup sat.malı: ı.stıyenle: Yenlpostan~ 1 .ırşısında Kızılay 

Ho.nı y3nınca 26 nwnaraya müracaat. TELEFON: 12615 

r IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
Karaöğaç mües esatı et nakliye kamyonları için alınacak 75 kalem parça ve 

aliıt edevat pazarlığa konulmuştur. Tahmın bedell 5932 Ura 70 kuruş ve ilk teırJ
natı 444 lira 96 kuru~tur. Şartname Zabıt ve Muamelat Miidilrlilğü kaleminde 
görülebifü. İhale 25:9/941 Perşembe günü saat 14 de Daiml Encümende yapıla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ''e 911 yılına ait. Ticaret 
Od.ası vesıKalariyle ihale ıUnU muayyen ınatte Dalml Eneiı?1'ende buh.ınmalan. 

+ (8010) 

Beyaut Tahsil Şubesi binasının 1kmel inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Ke§lf bedeli 37422 lira 54 kuruş ve ilk teminatı 2806 lira 
69 kuruştur. Muka\.ele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hUS\!Si ve fenni 
~artnam~leri proje, keşif h~lasasi;>le bunn mütcfcrri dlğ~r evrak 187 kunıa 
muk::ıbılınde Beled!ye Fen Işleri Mt.idilrlüğunden verılecektir. · 

İhale 25/9/941 Perşembe gı.lııü saat 15 de D:ıimi Enciımende yapılacaktır 
Ta1ıplerin ilk temi_nat makbuz veya mektupları, ihale tarH.ınden sekiz gün ev~ 
,;el Beledıye Fen I~leri Mudürlüğüne mılracaatla alacaklan fenn! ehliyet, 9"1 

vılına ~it Ticaret Odası vesıkaları, irnzolı şartname ve kanunen ibrazı lazım 
elen di~f'T vesalld~ 2490 numaralı kanıınun tarı:atı çevresınde hazırlıyacak
a.rı teklif mektuplarını ihale giınu, saat 14 de kadar Daımi Encumene Hrmelerf 
"!azımdır. (7840) 

ONUN Ya~anmıt Aşk ve .Macera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum !.~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 86 

Korna bir iki kere çaldı. 5onra 
sustu! 

'J ekmil metanetimi toplıyarak 
ı:.enc.ereye koştum: Sokakta kim. 

ıu..ikler görünmüyordu. Kalbim 
çarpa çarpa Ueriye bakıyordum. 

bıraz sonra aşağıdan bir gölge 
belirdi. Camın önüne geline~ bir 
lub1it çakıp sigarasını yaktı. O 
vakit, bütün bir heyecanla titre • 
tljm: Bu; ararr:ızda kararlaşt!rdı -
(ın •z ikinci işaretti; artık hiç 
~üı.ohe yoktu, oydu ve beni alma
ia gelmi.şt.i!. .. 

Lüzumlu eşyalanmı gündüzden 
ır.elı,tep çantama doldurarak kar. 
yclc.nın altına saklamı..şt.ım. He • 
111en çantayı kaptım. Bir hırs.z gi
bi ürpere ürpere merdivenlerden 

• 
ındim. Kapıyı açtığım zaman o da 
beııım kadar heyecanlı idı. Ha -
pıshaneden masum bır mahkum 
kaç·ran bir hali vardı. Teliışla et.. 
rafı gözctledıkten sonra bileğime 
Y<'J.ı'Şarak çekti ve kelimeleri bir. 
biri peşine sür'atle sıralıyarak çok 
.hafif bir sesle fısıldadı: 

- Haydi .. çabuk ol.. otomobıl 
arka sokakta bekliyor! ..• 

1 <'k bir kelime bile söyl:iyeme. 
den eşikten atladım. Tamamile o. 
na tabi bir es ir, bir köle gibi ar
Jta~ından yürüdüm!.. 

Henüz bir kaç adım atmıştım 
kı 7ihnime dolanan ani bir tehat
tur beni mıhlanmış gibi yola çak
tı: En büyük bir borcu unutmuş
t um. Çantamı uzatarak: 

- •Si2 ... dedim. Bunu otomo • 

SAB öGLE ... VEi AKŞAM AH, ,. .. A .. 

..... s 1 ıldm ... -...... l'c .... ·--·--· 
dielntnh:I ~ 

Sayın Üsküdar Halkının 
>~ Nazarı Dikkatine 

._ Sömikok ft Karalrilk kokları 22 Eylôl pezarteıi sünün· 
«len itibaren Oıküdarda Balab&!I iıkeleainde ki.in İbrahim 
Yolal'm mahrukat depoaunda perakende ıuretile ve miifte
rinin 'ftlıtaıma teslim p.rtile Tonu 23,5 liradan aablacakbr. 

K6ıı.ıürleriıı •bl Ye tevzitne miltaa.ıllk husu.sat hakkında vaki olacak 11-
ldy"etlerin Galatada yeni yolcu • lonunun üç(kı.cil katında TOrklye Kömilr 18-

bf ve tevzi müessesesine blld.irmeleri rica olunur. (8388) (Telefon: 44786\ 

ANA - iLJt - ILOTA - LfsE------~ 
:=e:B00AZİÇİ LİSELERi Yatısız 

Amavutköy - Tramvay Caddesl: Çinesaraylar 

Yatılı ve 1 
Kayıt için hergün müracaat edilebilir. 
İlk kı.snn 29 EylOl'de, Orta ve Lise kısımlan! 25 Eylulde derslere ı 

başlıyacaklardır. İstıyenlere tarlflıarne gönderilir. _ 

TELEFON: 3C - Ut ---------

lstanbul Ziraat Mektebi 
MüdUrlüOUnden 

-Mazot 157 .O 2100 14000 
Motıileol B. B. 10 1200 l tlOO 
!llobileol Z. 18 240 300 
Gres yağı 18 "240 400 
Benzin 12 l tlO 400 
Gaz yağı 1 88 25 100 
Yukarda cim ve miktarı yazılı mevaddı muştalle a(ık eksiltmeye konmuş-

tın. Muhammen bedeli hizalarında ıösterllmJ§tir. İhalesi 30/9/941 Salı günil 
saat 14 te Halkalıda Mektepteki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul 
Vi.IAyeti Ziraat. Müdürlüğünde 'ft Mektep :Mubaslplitinde görülebilir. isteklile-
rin b elli f:(lnde yilzde 7edi buçuk ~at paralariyle birlikte mektepteki ko
misyona müracaatlan 

DAVUDOCLU 
SUCUKLARl.ISTANBUL.TASCUR tr.• Tı~ 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı 2;1n 150 illi 200 ton Mardılave ile 86 na llO ton kok kömürü 

kapalı r:arfla efilıiltmeye çıkanlınıştır. Muham.m~n bedel 6955 muvakkat teml
ııat 522 lira olup ek..U:tmesi 26/9/941 Cuma günü sant 15 de Müdürlük binasındaki 
Satınalma Komısyoııunda yapılacaktır. İstekliler muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ile kamını '\"esaiki muhtevi kapaıı zarfları·ıı o gün ~aat 14 e kadar Ko
misyona vennelidirler. Şartnamesi her gün Levaum Amirliğim.izden alınabilir, 

(8039) 

22 Eylul 1941 
18.00 Program 1 

18,.03 Dans Mil. (l'l, 
18.30 Fasıl Sazı 
19.30 Haoerler 
19.45 Serbest Za-

1.9.55 Keman (Solo) 
20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Haık Tur-

küsü 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Şarkılar 
21.:ıo Temsil 
21.54 Orkestra 
22.30 Hacerler 
22.45 Co'Z (Pi.) 
23.00 Kspanış. , 

k ;Je götürünüz. Ben bir kaç da -
kHaya kadar geliyorum. 

- ıcBir şey mi bıraktın? 
- •Hayır! ... 
- "Ya ne yapacaksın? .. 
- .... 
- Ne yapacansın söylesene? 

Srıkak ortasında bö5 le durnuya • 
.i.m. 

- ·A..rı.ncme veda ctmeği unut
t:ım da ... Onu gôrec..!ğim!. 

H•rsla kolumu tutarak sarstı : 
'relırdin mi sen? ..• > 

- •Korkmayın!... Uyand1ra • 
cak değilim. Sadece onu öpece -
ğırn: ... 
Karanlıkta yüzünü görmüyor • 

~um. Fakat hafifçe titrediğini 
hi~H ttim. Sesi mahzunlaşm~tı: 

- cAh benim altın kalbli Müj
g!wcığım.. anneciğini bu kadar 
çek mu seviyorsun? ..• Sonra cid
diJPşerek: - •Vazgeç kuzum .. de
c:H bu niyetten .. ya uyanıverirse? .. 

- •Uyanmaz ... Uyirnsu çok a. 
ı rc.1T ..• • ğ . 1 

Ne söylediğini dinlemiyerek 
~a :-Jayı eline bıraktım. Geri dön
di;r.l. Bir solukta evde idim. 

e TAKViM e 
Rum! 1357 llısar 

ETigUL 140 
Hicri 13110 

IAaAJI 
30 

yı1 941 ay 9 

EYLÜL 

22 
Pazartesi 

VasaU VAKİ Ezan! 
S. D S. D ---

5 47 Güneı 11 39 
12 07 öıı~ ' 59 
15 33 İkindi ' 25 
18 08 AQam 12 00 
19 -41 Yatsı 1 31 

4 07 imsAk 9 59 

lia\Ja çok sıcak olduğundan .ber 
z:ımanki gihi aşağı odarun kapısı 
rçı ktı. Her ŞCj den habersiz za -
.,..-ıllı anneciğim yatağında mı•ıl 
nuşıl uyuyordu. Ayaklarımın u -
c.ıı a basa basa karyolanın yanı • 
na yaklaştım. Heyecandan her ta
raf,m ti treye titreye bir saniye 
vnt.n m llSum uyku halini seyreL 
·, • rr : .IVIasanuı ü stündeki idare 
lambasının solgun ışı ~ı yuzune 
... , ı muş.tu. Müşfik çehresi. bu öl
gün ziyanın altında nurani bir 
iı.al almıs, dudaklar:nda uzak bir 
ıii)'<-'Ya gülümser gibi hafü bir 
i.ebfssüm çiçeklenmişti. Yavaşça 
ij, uine eğildim. İçimin bütün 
iıasret ateşini titrek bir buse ile 
~·anaklarına bırakarak öptüm. Öp. 
tii>r. . BöylEce, beni on yedi yıldır 
k Uarında uyutan, göğsünd.e sak
!1.v :..n anneciğ:me son devaımı 
sap•ım. 

Ve oradan bir ıztırap yığını ha
jin<le, ağlaya ağlaya kendimi ot.o
l'}ıobi1e attım. Göz yaşlarımın so. 
nu ) ollarda, odamızda da dinme. 
di, ı;elmedi. 

jeuLMAcAI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BOLDAN SAGA: 

ı - Uyandıil:mz zanaan. ile. 2 -
Sair, pis dejil, 3 - lıladenl. f - İba.. 
det, tavlada atalır, 1 - Kırbaç, 1 -
Nota, temqa, 7 - Kırmızı ciçek, boJ' 
delil. 8 - Coban, köpek, ac detil. 
1 - Tenı v&unıaLız t>ıblo, uzaia ip
ret. 10 - PaııQır. zi.Jan. 

TUll.AllIDA.N A'AGIYA: 

1 - En çok okunan b ir gazete, 2-
Co1". dekil, feYik. 3 - istanbulda bir 
aomt, askerl bir kıt'a, f - Zaman, 
kedç.r, erkek, 5 - Alçak, 8 - Başsal
!~ğı dilemdt, 7 - Kellesini koltuğuna 
alan, Noı.a, 8 - Acılık, 9 - On tane 
yüz, musiki J'azısı, 10 - Hareket, 
kısın yai(ar . 

Dilnkü bulmacamızın halledilmiş ,ekli 

ı 

Karabük Fabrikasına 
memur alınacak 
K&raıbük demir ve çelik fa1b -

rika!anna 75 • 140 lira aylık üc
retle orta mektep mezunlarından 
imtihanla memurlar alınacak -
tır. Taliplerin (35) yaşını te -
cavüz etımemeleri icap etmek -
tech·. Müracaat müddeti 27 ey • 
liıl cumartosi a~mına kadar -
dır. İmtihan l te~ınievvel<le şeb. 
rim~z·de Süımerbank müdürlü -
ğür.rlt> icra ol ı.macaktır. 

Dil Bayramı 
26 eylfıl cuma ıgünü memle • 

ket~mizin ıher tarafında kutlu • 
lancı.calk olan •Dil ibayramu Dçin 
Halkevleri ırnerasian programı ha: 
zırlamaktaıdırlar. Bu meyanda 
Beşik taş Hatlrevi şu pr~amı ha. 
zı.rfomıştır. Saat 20 de Üsküdar 
dörôüncü kız orta okul öğretmen. 
rerinöen İ$Ilail Hakkı Üçan·bar 
tarafından (Dilimiz) anevzulu bir 
konferans verilecektir. Teım;il ko.. 
lu tarafından (Saadet perd~si) 
piyes: temsil edilecektir. 

Yeni çocuk 
bahçeleri 

Be:ediye, şehirde yeniden ço -
cuk bahçeleri yapmak için yer 
aramaktadJT. Bunların nerelerde 
yapılacağını şehil"Cilik mütehas. 
sısı tayin edecektir. İlkbaıhara 
doğı u inşaata başlanacak ve 23 
ni.sa"!da açılacııklardı.r. 

Sahip ve Başmuharrl: Etem İzzet 
Benice - Neşrlyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGL~ 
SON TELGRAF MATBAASI 

Odam, hayır odamız Beyog • 
lunda Hamalbaşı sokağında bir 
.ıpeırtımanın ikinci katında idi. 
Alt.nda bir Ermeni madam ıotu -
ruyordu . .Mobilyesi oldukça za • 
rif, yerler muşamba döşeli idı. O. 
na da divan, komodin, elektrik 
sa~t~ gibi bazı eşyalala duvarla
rı s i..h-le-mek için biirl<aç tablo al
d "rclım. Evtlen kaçarken bazı aile 
H:simlerini de beraheı getirmiş -
'ım Annemın büyük bir _ !otog •• 
ıa~ını aynanın üstüne astım. Kü
çü'hierini de konsolun yanlarına 

y • rlc.ştirdim. O halde ki ne tarafa 
baksam anneciğimin gözlerini gö
ıü: ordum. 

Bı.:.radaki hayatım ilk zaman • 
larcl;ı ~yi gidiyordu. •Ü> haftanın 
iki gPcesini evinde, annesinin ya. 
nında geçiriyor, diğer vakitlerini 
bana ay .rıyordu. Bazan Bursaya 
fdıyorum diye brr k<lç gün orta
da,n kayboluyor, tekrar dönüyor. 
du. Günler geçtikçe arlık mazi i. 
le rabıtalarını kesen sakin ve mü.. 
tc\ €kkil bir kadın olmuştum. 

E' den hiç bir yere çıkmıyor -
dum Biricik eğlencem caddeyi 

Haf ta başı Musahabe 

RÜYAMDA VARTANI GORD 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGI 

Allah hayırlara tebdil eyle.sin, 
dün gece rüyamda Vartanı l'Ör • 
diim. Hani, ölrnEden önce, b ura • 
daki son ~i Cürnhuriyet gazete -
&imie kütüphane memurluğu o • 
lan eski gazetecilerden Şebinka • 
rahisarli Vartanı.. Dehşetli ka • 
lal;.ı: Jık ve dapdarcık bir SC>kağın 
ağzında karşılaşınca o, omuzun • 
daki siyah şemsiyesinin ucunu 
alnma dayıya,_rak beni selamla • 
dıktan sonra W a başladı: 

- Hah tamam, buraya biz ıığ. 
dık da sen .kaldın! Yahu bu za • 
m.anda buraya gelinir mi? (Elile 
ır..üthiş kalabalığı gö.5tererek) fQ 
hale bak bir kere, sen hiç dan 
düı.ya yüzünde bu çeşit kata.ba
hk gördün? İnan olsun ki bu da
ha bir şey değil, çünküm burası 

biz.im ahiret diyannın en bnar 
semtlerinden biridir. Ya §ırndi 
kalksan da buradan, mesela bu -
rallln Beyoğlusu, Balıkpazarı gibi 
asıl kalabalık yerlerine git.sen ak.. 
h m oynatırsın! Sokc.k1ar böyle, 
ya tvler, ya dükkanlar, ya kah -
,.P.ın. ya gazinolar, ya kırlarda, 
b .. yırlardaki çayrrlar, ya deniz 
kLnarlarındaki kamplar? 

Alimallah her taraf, her yer, 
l! er köşe bucak, her tavan arası, 
.cer merdiven b.a§ı birer karınca 
Yll"öS.I .. Bunun burasında şımdi 
on lJşilik bir aile, kendine içinde 
ca.A;..nacak bir. patlıcan küfesi bu. 
.hırsa o aileye ne mutlu!. Hani 
meıışur Diyojenin fıçısı yok mu, 
o !' ilem şimdi burada bizim İs • 
tanlo.uldaki Perapalasın en şata • 
fatlı bir dairesi sayılıyor. Öyle i
ren son günlerde buraya olan 
yolcu miktarı gitgide artıyor. Bun. 
dan beş, altı yıl öncesi buraya 
gddim ise, burası yine az buz k.a. 
labahk bir diyar değildi. 1914 mu
haH 1'esinin buraya göndermiş ol
duğu bir çok yolcular, yine bura. 
yı tıka basa d<>·ldurmuşlardı. Fa. 
k~t nedi?' ki o zamanlar yine in • 
san oğlu, şunun şurasında hiç de
ğilcıf başını sokacak bir çatı altı 
b.ı!nbiliyordu. Şimdi ise çatı al • 
tından vazgeçtik, sokaklarda a • 
dım atacak yer bulamıyoruz. Ev
velki sonbaharda başlıyan ve 
~:mdiye kadar buraca bir eşi em
sali daha görülmemiş olan bu S<>n 

haft~lar içinde sayısı gittikçe ar • 
tarı yolcu miktarı biraz daha böy. 
le öevam edecek olursa burada 
izdıhamdan, meskensizlikten, luL 
l.ktım insan kalmıyacak, herkes 
oı4 birini yiyecektir. İşte görüyor
sun, önümüz kış, yarın havalar 
bir kere buuuu! dedi miydi sen, 
ıevret buradaki gümbürtüyü! Ne 
var sanki bunun burasında, anla. 
ınıyorum ki, yoksa dünyanm su. 
yu çıktı acaba? Hergün sürüler 
iıalinde gelenlere: 

- Yer yok artık yahu, bura.da 
değil bir insanın, bir pirenin 'bile 
barmacağı yer kalmadı, kesin ar. 
tık postayı, biraz da oturun otur. 
duğunı.Jz yerdel 

Diye bağırıyorsak da bizim bu 
bağırtımıza, çağırtırrn:za metelik 
veren kim? Dün yoMa Ahmıet 
Rastın Beyi gördüm: 

- Bu ne haldir üstat, ne ola
cak bunun sonu, cbünıyadıan bu • 
ray.: bu göç, böyle devam -ede 
ede akıbetimiz ne olur? 

Dedim ise: 
- Ne olacak dedi., biraz sQIM'a, 

bur:: <;ı da dünyaya döner! 

gören ufak pencerenin önünde 
s:kağı seyrdmek ve akşamlan 
o; .ı beklemekti. Yalnız; tek ba • 
~mı: kaldığım geceler bana çok 
d, kunuyordu. 

O ••akitler hep evimi, annemi 
hatıı·lıyor<luım. En küçük bir te. 
hassüs, bix hat.ıra beni 'hayal-en 
orav.ı götürmeğe kafi gelryordu. 
Geceler i yağmur yağsa, gök gür
lese <.'vi:mde geçildiğim fırtınalı 
kı·ş gecel-erinı hatırlıyor, karele -
ş~m Şükranl•a beraber şimşekler. 
den korkup titreye titreye yor • 
gan:ann altına saklanışımızı gö
zümiin önüne geHriyordurn: 

Aydınlık, mehtaplı gecel€:roe 
camın önünde dışarıya bakarken 
hep kE-n<ii kendime soruyordum: 
Şimdi acaba Beşiktaş nasıl? 0 -

rad~ gök bultlu mu? Yoksa evi.. 
mizin küçük bahçesi de şimdi 
KJ .ısıkları içinde pl!'ıl pırıl yıa • 
nıyor .mu? .. Acaba annem, ba • 
ibam yattılar mı? Beni anyor, k~ 
n~uyorlar mı? .. 

Bti1ün bu tahassüsler arasında 
,.avrumun doğuşunun yakfaşmas ı 

Senin. anlıya.cağın az~ 
ya aluet denilen bu dıY 
tadı .kaçtı artık! Hani 
did:ne didiıne yorulup, h 
nıp da bari gideyim, bira! 
siz, sadaeız ahrette b . 
liyeyim di~nler, şimdi 
geltiiklerine d-e. gelece 
b in kere pi.şmanclırlar. 

E öyle olduğu halde, fi! 
akla yelken ettin <le bUfll 
tün? Buranın en kıd 
Adem beibamızla Havva 
'bil'! 'bu 8011 tzclihamdal> 
.lilkıneğe başladıkları bU 
da, aklın vama. haydi 
diğin yere, yolma but' 
ha.rrptır. 
Vaıtan son cfi.rnlE'sini 

bir t: <! ne bakayım, abre 
tışı bol gazetelerinden 
Televiziyon isirn1i bir g 
müvezzileri. yollar.da acı 
ğırmıya ıba.şla.masınlar ııı 

- Haniya, yazıycı.r, 
bu al(şam buraya rnuhac 
yüz bin kişilik bir kafi 
zıycr! 

Telaşla ve kan, ter için 
göziirnü ~hm ki, bu iba 
zim sabaıh gazetelerinin 
day~nan muv~zzii değil 

(2 inC,i SahıfedeJl 
mek .istemiş ise de :rnu\f 
lamamıştır. En biiyük 
komünist hükCımetın. ha 
yiki karşısında islaviıkt 
dım unmıası.dıır. Bu milli 
aşkmın ve imanının arı:S 
düğüne inanmak kola)'. 

Bugünkü vaziyete geb 
gilizlcr ve Ruslar taraf~ 
ri ~ürülen iddiaların J1l 

olduğu kabul edi~e bile, 
tıne:..ki memleketler h 
Alman kavnaklan toarafı 
rilen ha1be"'rler de halkın 
huzursuzluk içinde buhl 
nu anlatmaktadır. Mese 
~·te Oslo ~irinde 
tedb.rler alındığmı Alın 
haber "~rmiştir. Fransad 
Alman askerleri öldürii 
Alm;:ın makamları, muk8 

mis.1 olmak üzere, öldi:
Alımın ac;keri için üç su 
s12 ~ atanıda.şını kurşuna 
ted!rler. Bir ımüd'Ciette . 
le bir vaziyet devıam 
ken, timdi Almanlar, Pa 
dokuzdan sonra halkın s 
çıkmasını menetmişle 
kes saat dokuzda evirıd 
nacc:.ktır. Sırbistanda da 
reketlerin°'oen sık sık b 
mektedir. Binaenaleyıb 
haberleri de ~gal altınd 
leke:Jerin, yeni nizamı 
mekten uıınk oldukların 
maktadır. 

lşt e Almanya için en 
ziy-et de budur. Anla.Ş 
Alır.anya Avrupa merJl 
rini !ethetmiış, fakat A 
kının kalbini kazan 
Avrupa ordularını mağl 
fak::ıt Avrupa halkının 

pasif kalan, fakat baza~ 
şekil alan mukavernetı 
mamı~tır. Bu mukave 
nizamın kurulup yıltl 
hatta İnıgilterenin rtı1l. 
tindPn de daha müessı 
oynıy2caktır. 

bana her acıyı hafiflet 
tu.rcın teselli oluyordu. 
duğu ak§am en büyiilC 
tattım ve ondan sonr 
Jıep yavrum iç1n yaşa 

dürn. 
A!;ah bana isedi ıı11 

erkC'k evlat verdi. Bı.t Y 
muk Viiçüğü babas · da 
vivordum Ömrüırnürı s 
d;r da se~·ecek hep on~. 
şıyacaktım. Fakat }1a 
hayatı şu biçare kadıll3 
dü. Bir akşam bütürı 1' 
siyah bir kuş g'-bi su'-' 
kan"t gerdi·· Fırtınah .. .. t 
cesi ic!i. Henüz yafın'lııŞ 
tan ısınmak için onun 
yak1s:tığım bir esnııd3 

detli §iddethi çalı~ı l'!J 
1ğın' zaman ki palıs e 

buld 
bir tızı karşımda f 
met Bey de yataktıan 
nıma gelmişti. J{ıZ 
görme7.: 


