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Bugün sekiz ihtikar 
vakası ihbar edildi 
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General 
Vavel 

Hintlis ·an Başku 
hlandaru sıfatı le 
~adyoda bir 

r"llJtuk söyledi ., 
ıng111eren n mUstakbeı 
Qayreuerı düşmana 

Hıne;ısıandan 
ul nk tutmak ur,, 

150.ooo Hintlı silah 
Clltında bulunuyor 

l!:ırııa lll {A.A. ) - G~n(lı'81 Vavel 
)'~•tan başkumandanı sıfatil•'. rad 
t"'~k Olarak bir nutuk sbytcmış ve 
~~ 0ttaoark seferinde oynadıkları 
cıı 11 dolayı Hindil!tan kıtalarını teb-
~lınf§tır. 

'tıeraı \'avel !!lndistaıı müdafae
llı tılUesaırUğino itir.ıodmı bildir • 
tıı-. 1le eözıerlne şöyle devam ctmig. 

ltllıdı. 
Qq~ lanın askerl mUşavtrlerl, Hin 
b~llııtıllı rnUdafaası için Hindistan 

arındün mUmkUn (•lduğu kadar 
... ----~ Devamı ı n<': sa)·fada 

t" ·ı· ti ız kralı donanmayı 
~ teftiş etti 

>t it lira 14 (A.A.) - BUyUk Britan. 
~ltntıı.ıı ınajest.e Jorj lnglltcrenin şl .. 
Ilı~ de bulunan donanmayı Uç gUn 
~tlt etıe Ziyaret eylemiştir. Kral Bis 
bı~ 2lrhlımıı kovabyan İngiliz za
lt~lııı "e efradı ile görlışır.il& ve kendi. 

l"brtk etm~Ur. 

K apu! bezi saklıgan 
bir tacir tevkif edildi 

-~ 1 

Baker müdürünün 
Amertknda yapılıp tngiltereye geleıı dört motörlü İll(;lllz tayyarelerlnden birt 

Ucan 
kaleler 

Alman endüstri 
merkezlerini 
bombalaollar 

n1uhakemesı başka 
güne bırak lldı 

İhtlkArla mUcadele işinde halkm 
yı.ırdımı istendiği ve ga~N('lcrlc ih • 
barıann yapılacağı yerlerin telefon 

1 numaralarının il!ln cdildlğı malumdur. 
Rug\in saat on ftckil:c kı:dar fiyat mu 1 
rakabc bUrosu llP. ılığcr yerlere 8 lh. 
bar yapılmıştır. Bunıınıa Uç glln için. 
de 24 lhtlkft.r vakesı lhba: edılmlş bu .. 
Jıınııyor. 

Dlğ'er taraftan Çakmal-çılarda :? nu 
maralı kaput bezi mnğazasmm sahibi 
All Cavit Sönmez, kcndırindcn kaput 
bezi fstlycn Vahldcttln isimli bir 
şahsa elinde malı ka:madığmı ııöy -
lemlş, bunun üzerin" ko.nlsyona şi • 
kflyct edllml§tl. Yapılan aramada ar. 
diycsinde 46 top kaput bezi bulunmuş 
ve mahkemeye verllml§tl · j 

BugUn muhakcmesımı bakılan Ali 
Ca\•it hakkında tevkif kıı.ran verilml§ 
ve derhal tevkifhaneye gönderllml§ .. 

Ur. 1 
İhUkAr ııuçu ile mahkı meyc verilen 

Baker müessesesi mtldUrü Sala.mo
nıın muhakem('sfne bugtm de bakıl • 
mış şahadetine müracıuıt edilecek o. 
lan Aynkkabıcııa.r: cemiyeti reisi Ab. 
dullabm lat.&nbulda bulunmamem .._ 
beblle pazartesi gUrlUne bırakılml§tır. 

General 
Ka ru 

Suriyede 55 
f ransız 

memurunu 
azı etti 

Bunlar F ranıaya 
gönderilecek 

_.. Yauıu 2 DCi sayfada 

Smolensk mtlfhur killscst etrafında binalar yaıııyor 

Alman tebliği 
---0--

Alman 
Romen 
kıtaları 
Odesa ile 

Buğ ne~,rinin 
mansabı 
arasında 

Karadenı2 
sahiline 
vaıdılar 

Berlin, 14 (A.A.) - Alm&n or .. 
dulan b~kumandanlığmm tebllğt: 

Ukrayna'da Alınan ve Romen la. 
t.allan d~ tai1tib ederek Odeea 
Bug nehrinin mansabı ara.smda ka. 
radeniz sahiline varmışlardır. 

-- De\·amı 2 ucl eayfacla 

Sovyet teblıgi 
~ 

--&--

Kolonyaya 99. Bremene 
80, Kıele 55, Hanovc re de 

39 uncu akın yapıldı 
Londra, U (A.A.) - İngiliz hava 

nezareti istihbarat servisi, evvelki gUn 
iki bUyUk Alman endüstri merkezine 
indirilen darbclerdeD bahsederken, 
Blenheim bombardrman tayyareleri .. 
nin yaptığı bu hUcumlarm parlak su. 
rette hazırlanmış ve cUretk!r bir su .. 
rette icra edilmlı olduğunu blldir .. 
mekted.ir. 

_.. De\-amı 2 DC.'• eıayfacla 

Amerikanın 
garp 

sahillerinde 
Tarihte misli 

ilk okullarda derslere Smolenski görülmemış 
. . tahliye ettik büyüklükte 

29 eylulde başlanıyor 42 Alm;n tayya-ı Manevralar 
Hasta çocuklar için sihhl leşkilAth resi düşürüldü başladı 

bir ilk okul açllacak .... Yazısı 2 
ucJ sayfada ~ Ya&m t ncl ~ 

VilAyet Dk tedrisat meclisi bu sa
bah vali muavini Ahmet Kmığm ~ 
kanlığı altında toplanıımk ilk okulla. 

Amerıka matbuatrnın 
derpış ettıği tedbırler: 

Amerika 
V,şi ile Münase
betlerini kesecek 

---0--

General dö Golün 
tanınması M artinik 
adasının işgali de ileri 

sürülüyor 
L<ı.ıdra., 14 (A.A.) - Amerika 

matbuatı yeni Fransız diktatörlüğ{I 

1 

muvacehesinde blrlC§lk Amerika hU-ı 
kumetinin mukabil tedbirler derpiş 

etmesinin imkA.n dahilinde olduğu 

mUtaleasındadır. Mevzuubalıs mu • 
kabil tedbirlerin başlıcaları Vlş! hl' 
kCımetl ile diplomatik mUıuuıcbetlerl 
kesmek, general dö Gol hUkClmetini 
tanımak ve Martinlk adasını işgal 
etmek olacaktır. Maamaflh relsfcum 
hur Ruzvelt seyahatten avdet e t -
meden evvel birleşik Amerika hU • 
kQmetince bu bapta herhangi bir kıı . 

rar ittihaz cdUmlyccckUr. 

rın kayıt, kabul ve derslore ba§lama 
znmanıarını tesbit etmiştir. 

llkokullar yeni talebe kaydına 15 
eylUldc, derslere de 29 eylUlde bn:la. 
yacaklardır. nk tedrisat meclisi aynı 
znmanda ilk tahsil çağında bulunan 
ve sıhhi mazeretleri dolayısile okulla
ra almamıya.n çocuklar için de bir sıh 
hl teşkila.tlı ilkokul açmaya karar ver 
miştir. 

leaskıya 
!Verirken 

Ruzveıtle Çörçıl açık 
denızierde qörüştükten 

so.lra 

Amerika 
İLE 

ingiltere 
Müşterek bir 
beyanname 
neşre tıler 

[ #'lününfilanosı] 

Biraz daha sabır l 
Gazetelerin okuyucuları ikiye 

aynlıyorlar: 

1. Ha.rp ve politika yazıların. 
dan başka hl~ bir şey okumak ıs. 
tcmiyenler. 

2. "İlli.ilah artık bu harbden , .e 
politika.dan!" deyip gazetelerin 
tefrika hlki.ve itah .•. sütunların. 
dan ba;ka blr şey okumak istemi. 
yenler. 

Birint'ller, ki ('Oğu erkeklerdir, 
hak"JJ:t mıdırlar? Krtalann, millet. 
lerin, ailelerin, ferdlerln kaderi, 
istikbali, i'itildill, kazancı, masra
fı, ümidi, korkusu, ideali, kanaat
lerinin zaferi \'eya hezirnetJ bu 
harbin gidil!'ine, ~u \'eya bu taraf 
lehinde bitşlne bağlı. Mahalledeki 
yangın bitişik eve kadar gelirse 
oturup '5.&l'kı söyliyebilir mlı.iniz? 
~fasal dloliyebilir misiniz! 

Fakat f'kincilcr, iri ~oğu kadın. 
tardır, haksız mıdırlar? Kuru akıl 
mantıkındao ~ıkıp da his manhkı 
itinde yaşamaya başlarsanız, on. 
lara da hak verirsiniz. A \TUpada 
harp \'&r amma Türkiye bans ni
metinden mahrum değil. Dört sa.y
faya inen gazetelerin haş makale. 
lerl, fıkralar, iç nıakaJelerf, a. 
janslan, Şehir haberleri yü.. 

raaa: Bir MuhaTrir 
memleketinin, sakin pe~izajmı gö. 
remc-7sinlz. 

Bu ne terletici, yorucu, bıktın· 
cı, usaodıncı harp ,.e ihtilil nevro 
zu: Yeter artık, bitsin bu, illillah! 

Bibiin, bitı-in sevgili bayan am. 
ma, ne yapalım, bitmiyor lşt..f'. Eli. 
nlzc bir teneke terkos suyu alıp ha 
ate,i söndürebilir mislnlzf İnce el. 
Jerinlze, cllib uzun tnnaklannna 
ya1.ık ! Bu J'Sllgın dünyada ne kadar 
çürük ikide ,.e mü~~ \ 'arsa 
hepslnJ yakıp yıkt.ıktan sonra ken
diliğinden sönecek. 

Ne zaman, nasıl T 
Biraz daha sabır! Çoğu gitti, a

zı kaldı, 

Bazılarımıza pek ycknasak görii. 
nen bu ınkıcı A\TUpa harbini seyre. 
derken sıkıntıdan patlamamanm 
tek çıkaryoiu onun tebOOler:I üstün 
de dli!J\inmek ve netlceslnJ merak 
etmektir. Avrupadan yeDI flhnler, 
yeni livantalar gelmiyor cliye ha. 
yatm pek manasız bir ter olılaiu
na lriikmetmeydlm. 11.a Dl .... 
~. bir tarafta da pdnolar, 
plljlar. bııhçeler dolup ~or: 
SulhUn nlmeıtJeırinclea WffaieJe ae 
vam ediyorm. Kemdi laewla 
faıJ\ şlkiyete WE M ._ flllt 

1.11.'i.lb. kralı bir harp gemlslnl ziyaret ediyor _.. Yazııı ı nci 1&yfad• 
1 de doksan politlka, harp, lhtlkir.N 
Matbuatın aynumda bir .... M ::!:Jı:'e #? • • lf. 
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İngiltere en 
Uza şarka 

t . 

n erce ta ıarec 

önder·ı i 
neuı. 

Heyahat, hMl~ ı: geçml~ ve bir su 
bay !'<!' gibi. ln!!tUl l\el'!•l a ni lıarp 
U-11 v iki gUııl rt :,:a ry r anrnlJ}lır. 

Sovyet teb!ıyı 
J\1osl.mıa, Ilı (Radııo) - Sov. 

y t 'r t bUrosu tarafından 
bu sa.b;ıh n şrcd 'en harp tcbhği: 

J 1 •os mi11ü ordularımız. 1 
Kcxh lm , ~taronış. ~mo!en k. 1 
B la} & - Çcrkov istıkamct.lerin. ! 
d mt beler \ermekte dcnım 
e d"r. 

rnnız, birka<' gün önce 
1 r ni terketmişler. 

m 

man tehi ği 

Te"ekkür 
m n <l yen avnlmasilc 

rı ıi lhun r dl'n mülgn Dnn.H· 
" .Ed h t \ 115.hıyat fa.kül. 

t ı ı n ud 1 ii ve M lbaai Amire 
urlu :unden miıtO"kait sevgili 

~ mız Mnhmut Zarü Sclçuk'un 
,., rek cenaze mcraslmınde bulun· 
ı 1c ve ksc yazı ile beyanı ta· 
ziyet C)'l mek .suıciile acımııa 
tira.k eden akrab:ı ve dostlarımıza 
a.yrı: ayrı tP 1 tkUre tecsailrllmüz 

ni oldu ~dıın tc ekkUr ve m.in. 
n tarlığmıızm ibl ;ğma muhterem 
gazctenizı.n tA\fk~utunu rica ede· 

m. 
Zevcest: Soni) e Sekıık, O 1ullan: 
ODıcr Savni, Saim ve ·eclı Selçuk 

: :ft ut, I>auuı.c1ı Te\'" 
• t. 

- .Ayda Akanca.n? D emek bu 
k r dfl4«1 ttıa.. diye Mcliha. Ce 
m."11 m· da.ndt. Meliha on sene· 
d b r Ayda ismini hemen lıer 
k nJ:,rzmdıın du}'Ill\.l§tu. Bütün 
er ın taptıkları fevkalade g\i 

el b r a!kt.Ji:,ti. Şöhreti İatanbula, 
fürkiyeyc d<:'ğil, bütün B lkanla· 
m yılmı tı. Son Hanelerde ismi 
un tu mağa başlamış, Meliha. C e . 
m 1 d bu guzel Kafkas yıldwru:n 
b e. bir uflm uçtuğunu zannet • 
m· t.. Demek o güzel Aydtı uçma· 
m bilıl:kis ı;l"f letc dQi;'l'U ;fol aı· 
ınıı a ibn 1 mı tı, Hidayet Hnninl 
• er nm ~Unc cevaben: 

- E t, dedJ .. utvallı wk dUş. 
tU. 

- H lbuki daha dört bc!i sene 
'VVr'line kadaı· n güzel bil' ka 
dmdı 

- O yn a geldikten sonn ı · 
' ' artık cııbuk gider. 

- Znvalh k dın. 
D • c-lihn C mal tcessUrı· mi 

v=ş·de ada et 
ecltsi 1 u. r 

Vışı, 14 (A.A.) - Ofi: 
Bir adnlct mlcli inın te:;l:ilinc 

dair kanun metni pek y ı,mdn 
resmi gazete He il"ın edilecektir. 

M ctresal Petenin t>"''-"'n:ı.tmdan 
bu t ekkültin ısti ııri bir rolü 
olacağı i idl"ıl cdilmrl.tedir A. 

. cnlet mrdisinın 15 ilk teflrinden 
evvel mnre~aln VllPl"<'n~ teklif· 
lcr Ilion dıvrını - 'iqi tahl:ikatı 

ı ctircl rinr istinat ctmi olncnk. 
tıı. 

Suriyade az ller 

Ur. 
U ı azillere sebcb cueral Katrun•ın 

Sur ye ldar unsurl.arı 

lıuıtı~e etmek tem v•: aynı :r.am:ın 
d3 m<'zkO.r nıcın•ırlann Suriye ve LUb 
r111nt1 ı sc ııınıyen ve un111mi hoımut • 
ıruzluk uyandırmı~ utl r olmaları • 
dır. 

Znnuc tı!dığlne öre, general Ketnı. 
mm karnn S:.ırıy 'c LUbnand:ı bil -
yUk b r ır.cmnunlJ," t uy.ındrrmıştır. 1 

ski apon 
b ve ih 

·a 
u sah h evinde 

bir mütecaviz tara .. 
hnd n yara a dı 
'l'ol.;)O, J4 (A.A.) - Ofl: 
Eslti Japon başvekili vo ha.len Jc. 

ponyo. kabl:ıeslnde d vlet nazırı bulu 
rıan baron Hlranumn bu sabah lka • 
metgft.bmda bir ahıs tarllf.mdan teca. 1 
vUz m:ıruz icatmış v ntılan tabanca 
lçu~u·ılle en e inden ynrnl nmı§tır. 

Baron Hıranuma yarııaına rağmen 
mütecavizi takip etmiştir .MUteca • 
vır bir muh.cıtız t.Rrafınd r. yakalan • 
mıştır. 

B..'l.ron Hiranumnya yapılan suikast 
mııh:ılli mUddeiumumntk tarafından 
bUdirilmiııtır. Yarrıtınm 11ıhht vazlyc. 
ti hakkında hiçbir malOmat verilme. 
ml.§Ur. Zıı.bıtn , N ohlko 1ııhlyan.~ a • 
dındn olan mUteca\'lZ ha' kında tnh ... 
kıt.at yapmaktadır. 

o 

rja tinde 
üthiş b. r f rllna 

hü Kü n s··rüyor 

24 saat zarfında 

60 İngi l iz 
t yy esi 
d .. şürüldü 

lkrlln, 14 (A.A.) - U.1'.B. hlldirl
lQr: 
Yapılan son tetl<lklt"rc göre, 12 rı . 

ğ°uto anbnhının 7 aınden J3 ağustos 
sabahının 7 sınP kadar olan mUddet 
zarfında, Alman nrazl 1 işgal edıl. 

mlş olan ı mtaırnlor tlzcrlndc, şimal 

denizinin e nubunda ve Man§ sahille
ri cız rind GO İngiliz tnyycresi tahrip 
cdllml lir. Bu 60 tayyiircden 48 U Al
man avcıları, 115 i t yyarc dafl batar. 
~·aları ve 2 si donanma topruııu tara
fından dlifUrillmliştUr. Bun)n:- ıırasm

dıı. 4 motörlll 20 bombardıman tayy • 
resinin bul•ınması, 1nll'lllz h:na ku\• • 
vcuerı için mUMm bir knyıp tcşldl et.

1 miştlr. 

Muvnff klyetıe bafarılan bu hava 
mubar bclertnien Alman ha\'a kuv .. 
vetterl tnrnfınd n b r tel: tayyarenin 
zlyaa uğramadığı tebarl\z ettirilmelr. 
tedir. 

Bcrlhı, H (A.A.) - D 8 , 
Alman mntbuntı, İngiliz hava kuv. 

vetıeri tarntmdo.n Alman topraklarına 
ka.rjı akim kalan hııvn teo bbü.ııterin. 
de lnglllz ha:va kuvvetlerinin uğrad1ğl 
btlytlk zayiatı ımevzuulınhs etmekte -
dil". 

.Angritt diyor ki: 
Merak cdiyonız. Acaba 1nglllzler 

'\)u menkibelerlylo t fcJıure cUrct e. 
decekler midir? Belki de arkadaşları 
Stıılinıı ho gorUnmck ıı:ın bunu yapa_ 
caklnrdır. lı'akat bir mağ"lOblyet ne de 
o1sa rnağlQblyet olduğıını1nn bir oeye 
ya.ramıyacıı.kur. 

Lokal An7. lger, §tiyle yazıyor: 
İngilizler hava kuvvetlerinin bu ar. 

tan faaliyeti rlyle noyl istlhd f edı • 
yorlar? tngiltered hlcblr general 
bu hnrcl•fLtın gark cepheslndel<i Al • 
man hn.rckAtı Uıo:erlndc horha.ıı(P bir 
tesir yapabileceğinl veya Alman harp 
111Uh 1Mına en el ol bll ce •ini clddl 
bir tarzda clO Unemez. Hlnacnnıeyh, 

bu o1 olsa bir itibar ynnl hayal me
B"lcsldlr. ÇUnktl §imdi bUyUk bir 
faaliyet gösterdiklerini zanneden t n • 
gilizler , bunun Alman tnyynreclle • 
rinln btU ka blr y rdc me: 6 l bu un • 
duklıırı kısa bfr faınladnn ıba.J1t o1du-
ttunu peldl.lı\ b!Uyorı r. ' 

·ki çocuk yaralandı 
Edirnckıı.pı • Cibaııglr arasında iş

lıyen şo!vr Tc.v:fik Erol idaresindeki 
SlılO numaralı otobll.R, Atik 1i mev • 
kUnc geldiği zaman knrgı sokak için 

lhıcııo:·>Aircs, 14 (A •• ) - OfJ: den kogamk çıkan Salamonun oğlu, 
Aıj ııtlnin imali garb~ inde "d 

q t1i bir fırtına hültilm siimıckte· Davlde çarpml{itır. Çocuk tfadiı vere:. 
dir. Bireok ölen ve yaı alruıan var· mlyecck derecede ytizilnden ve 'b!lDın• 
dır. Rtlzgar mezupta ıanır vermek d:ln yaralanmış. Gureba hnstnneslne 
te dnmlnrı VC" çatıları, nğnçlnn, e. kaldınlmı.ştır. Şoför ynimlannrıık lnh. 

lcktrilt dlı eklerini yerlerinden sö· kikata başlanı;nıştır. 
küp atma.'ktadır. Cnracoles istas)o· Bundan bagka bu sa saat 10,30 
nwıds büyük bir kar çığı 14 kişiyi d:ı Dlvnnvoıu:ıa gitmekte otan şoför 
czınIRtlr. Bunlardan yedi.si ölmlis - Ali TUrkdoğnn tdnresındcki 2.269 nu. 
tUr. ]{ar ~1~ rllz2tu'la Buenos Ai. maralı kamyon, durak ycrınde bir 
re semnlnnna kadar gelen kmnr tramvayın arkaRUı:ian nt olarak 
zı bir kül yağmurunun takip ett "ği çıkan Mustafa Do nnkayaya çarpa 
bir haceri sonuıvioln aulmtilc vu· ı rak, ayağından ~ ralanmasın be-
kua gelmiştir. blyct •erm~. Şofor y kalanm~tır • 

26 
ı$1i)'9r, ynbuz iken.dini dU Up{lıor 
du. Artık Melih nm lhayaünde yü. 
zı.i.nfin hallan der.inleşen ihtiyarla 
mış bir 1rndm yerlf>smtş oturuvor 
du. F zla dU iınmcden oordu: 

- Ne knd r i ti.}or 'ki.i~le· 
rin iheooine? 

- B yUz lim.. rnubnldtak 'ki 
kUl'klcrin dörltQ bir klSrneti bile 
değil. Pakat Aydn f}fmdi bunları 
ciü§llı1e111iyor. Pamyn çok thU..va.cı 

var. İhti~!l<:ı ol<'luğunu bildikleri 
için d d ıma yaı m r teklif eı\i -
~orlar. 

- Bm m kUrk'lerl Hida.yetha. 
nnn •. Şu ıwnlh kndm~ b r h1.zmet 
etilli ol bilmek icin 'kiirkleıi hen 
:ıtrn atnonım. 

- Gür.el ha.nımefondi "ı'?im, her 
halde ldMlll d ğilsiniz. ÜsU>lik 
b r de sevııb:ı gi.rl~ orsunuz. 

Bu Sirada yanl nna gelen :rruh· 
ter m Akın da Melihaya: 

- Hem bu arada bnl"i. Kadriyi 
de görmtis olurffun. 

- lrnld'mı yok Muıhteremclğlm. 
Kızıma söz verdim. Buglin yemeği 
berabPr yiyece6riz. Beni pek az 
gördUğUndt:.'n o k drrr elklrct.çı ki, 
bnzan ' 'annt"Ciğim senin yüzünü 
luzıııdruı rnandn herkes görüyor." 
<tzyor. Filhakika ÇQClrt< ıhakh .. ketl" 
<tlsile hiç meşgul olarnıS·orum. E. 
ger bugün de verdiğim özü tut • 
maz.sam her ktlde bnnn hnklı ola· 
rak glicenlr •• nffct. Ba.;a blr gUn 
seninle bembcr yc-me'k yeriz. 

Muhterem Akm i lnl çekti: 
- Böyle güzrl bir kızm old\lfu 

için mesut musun, Meliha?. 
Dedi Ye duvardaki genç 'kJ?. res· 

mine ba.ka:rnk ilave etti: 
- l\Julınkkak ~ole güzel bir kız 

olacak, fakat hicblr zaman senin 
vlicudıınu unuttunnryacak 

- Oh muh k1mk ki benden çok 
güzel olacak. 

l)lyC' Meliha dalgın clı.ı.Jgın ce • 
vp.p v rdi ve kızınm kendi. in te 
besstlml(' bak n ı cf"min gr.ıl rinı 
ev roı. Resım Na n ıı on lle ~a· 
mdııki "lmanınıı aıt ti. Ym o.rlak 

muntazam bir ~ iızlı, m ııum fakat 
giiz 1 gozlerl, bır kurdC"Ui. ilr tepe· 
Rinde toplanmr si\ nh diız sa<'ları 

\ardı. 
tıa kı:ı.aın dn b:ı laı uu Stılladılnr 

Muht r m Akın: 

rd •. Jfaklkn.tcn üzülül•ordıı. 
l m h YJilesi ynlnrz kcnd"E iç;Jl 

- Hn~di Mellha C e m a 1 
J::cl ız gjdclim, yemeğı bizde ye· 
riz, 
Dedı ve Jav.aş s~sle ilave etti: 

- Ha),r.. ha~,r. dedi, imkanı 
yok N z n slzm kndaı· guzcl ola • 
IDl)RCak. 

Amer,ka - lng ı ltere 
müşterek beyannamesi 

Londra, 14 (A A.) - İngiltere Baı. 

vekil muavini Bay Atle Radyo ile 
verdiği )jeyamı tt.a Chu!'chlll ile bir. 
ıcşUc Amerika Reisicumhuru Roose. 
vclt'in nçık denizde bulundu1 !arını ve 
ikidcvlct adnmlnrmın ınUl!\kaUarı ne 
tıceslnde mUttctiklerin ıır.ıngl maksad 
ve hedeflere uln.şmak \r.ln mücadele 
ettiklerini ve atıyen clllnvıınm devam_ 
1ı blr suıha kııvu mnsrnı temin edecek 
esas prensiplerin neden ibaret olnca. 
ğ'mı gösteren müşterek bir Amcı1kan 
tnglllz bol annamesinl kalem nldıltlıı. 

rını bildirmlştır. 

Harp malzeme ve mUhlmmnt.J lmn. 
l i'ı.t ve ist.Uuıalll.tmı a.lft.kııdar eden bU. 
tUn meseleler yeniden tetkik mevzuu 
oımu!jtur. 

Lord Beoaverbrook iki devlet a~amı 
arasındaki konfera11Blar~ lşUrnk et. 
mlş olduğ°u gibi bu mesc.elerc ald le. 
ferrunt üzerinde daha g niş mikyasta 
görU§mclerrle 'butuıımalt tizerc Va§ing_ 
tona. hııreket ctml§ bulunmaktadır. 

Miişctcrelt bcvnnna.mede şöyle dcnll 
mcktedir. 

Her llti memtckt t, milletlerin ser. 
bestce izhar edllmi5 lstel:lcrilc IUl!f' 
edemlycn her hangi bir erıızl değiıılk. 
llğlnl görmeğl arzu etmemektedir. 

Nazi zlllmUnlln tamamen tahribin. 
den ve ortadan kaldırılmasından son. 
ra bUtUn milletlerin l<cndl hududlnrı 
dahillnde rahat ve endljıeaiz yB§llyabl. 
Iccelderi bir sulhun teess;isU Umld olu. 

nur. 
Umumt emniyeti dııha geni§ mık. 

ya.aeın temin edecek dalmı bir sistemin 
tecsslls cdcbllcceğl gUoo inUzıı.ren mO. 
tecaviz milletlerin f!il(l.htıı.n tecridi me 
selemnln ıuzıımtu olduğu tahmin edll. 
melltedlr . 

o .. _., 

Uçan kaleler 
lln§tııralı ı ucl ı;ııyfadn 

H a mpton tayyareleri ve uçan kale • 
ıer, ayni zamandn h llcum ediyor vo 
mUd~ilerl lılrlbırlni takip eden hU • 
cumları llc tıa§ırtıyordu. A lman avcı. 
ları, Alman m alıedc postaltlnndan 
ve umumi karargtı.htan geien blriblrl. 
ne zıt hııbert rle, Emden il Kolonya 
FranBftd:ı. Gro nay ve Holıındada De. 
kııoy arasında umy buraya ıı.lelll.ce. 
le gö;derllmekt.cydl. Bu taarruzlnrda 
bazı İngiliz taJıyarclerl Alman mucıa. 
fıı tnyyarekri ile kar§Ila!Jml§, f akat 
cıkscıisi hiçbir dUııman t ayyaresine 
rastlnmanuııtır. 

Anvcrııde Blonhclmle.r. VtılrlvlnCl 

lıımaye tayyarelerin! ter.ırntm~lcr ve ( 
Holanda arazisi üzerinden uçtı§larına 
devam cylemıııerdir. Bir Blcnhelmln 
pilotu, H olanda.da aokaklarda ve tur. 
tarda herkesin elleri ile lng'lliz tayya.. 
r elerine işaretler edcrel' eU\.m gön -
derdiklerinl, fakat Almanyada bir çok 
kişinin birdenbire koşmnğa, değer bır 
çok kişinin de çukurlnrda hemen fÜ• 
zUkoyun yııtmağıı \m§ladıkıannı söy. 
leıniDtir, 

Uçan kaleler, dUşman Bvcılnrınm 

sUratıe yetlşemlyeceğl kadar yUk • 
sekte uçmakla, Hamp(lcnlcr ise, Hur
ricııne ~ Spitfirclerdcn mUreltkep 
kuvyetll tıedhırlo çcvrilrci~ buluDuyor 
du. 

UçaQ 1<8.lt>ler, F.:mden, Kolonya ve 
Dekaoy fü:crinde uçmu11 ve yUl<Bckten · 
bombaıannı bırnkmı tardır. Uçan ko 
lele , d'miryollnrmı, tayyııre meydnn 
!arını ve endlistrl bina' rın. bOmbnls
m~lardır. 

tngilız tayyareleri Esııen §Chrine en 
mUhlm akınlııı mı yapnıı ıarmr. 

- Fakat dalın çok küçük, kız· 
!arın bu "ıığlıınnn nıuıltör ~ der" 
ler. 

Meliha Cem 1 bu sözleri eöyle • 
<llktf'n sonra iı•ini çekerek gü.ldil. 
Kendi kendine bile Nfıza.nm on 
yedı )w.Jmı doldurnn bir. g enç k rz 
oldu!;'Unu itlrnfta.n çekiniyo rdu. On 
yedi, hntt{ı on sekiz 'Y ma geli • 
yordu. Artl'k nnnMr YBH içi:rıde ibir 
cocuk değil, fı.detn bi.r kadındı. Fn· 
kat fel ilıa Cemal rzınm Yt\5ını 
dnima s klı)or ve kim sorarsa : 

- On dördünde, in§allah yakm 
da on b(.'§ine gir<'<:e~. · 

DemdJde i ktifa cdlyol' ve herke 
Byle znıınotme ini istiyordu. 

Eısason Meli.hanın etrafındaki 
biltün kadınlar da !kendisi gibi ço· 
cuklarmın ve kcnd llcrfnln yaşla • 
nndan muhakkak l>ir kaç sene ten.. 
zil ediyorlar ve lböyicce ynvıu; ya· 
vas ken di )ıı.şlnrmı da c;ocuklannın 
yaslannı da unu tu~ orlardı. 

Nô.:r.an r lellha Cemalin nazarın· 
da bir llirlü hUyUyemiyor , lıer uı.· 

man on dört on ~ yn md-aki ço,, 
•·uk ol rak )S.Sı)ordu. 

Hida)N hnnrm Meliha)a bir ruj 
uzatarak: 

- 1 te gece kullanmak için is 
trdiğinJz ruj .. 

Dedi vo böyJ ece .Meliha) ı daldıl:;'l 
kötu ha~nllcrdcn u\llnd ıı'Clı . Me· 
llha büyük bir diklrn tlo nı:fu aldı 
yanağına sürdU ve Uzrrlnl pudra 
ile kt' padıktan sonra: 

- P.u gtizel değil mi? dedi. ô 

ilmen gölD cenub™unda 

103üncü Japonya 
Sovyet alayı Rus hududuna 
imha edildi asker tahşit ediyor 

Lo1l<lra, '14 ( A.A.) - Ja~ 

Alman tankları yanmMancuko ve Çinin imaıuı· 
de asker tahşit eylemekte oldıl· 

Odesaya 
ğu hakkında haberler getnıek~ 
dir. Japonların Rusyayı arkada 
vumıak için bu tab§idatt ya.P• 

do ....,,ru ı·ıerıı·yor makta olduğu sa.nılma.ktr.dır· J g Londra, 14 ( A.A.), - Etl~i 8 

pon hariciye nazırı Matsuo~8 
Berliıı , H (.\.,\ .) - D.N.B. bildiri. H"ındiçinide Japon mümes.5illiW• 

~or · • 
~ l;men gölU cenubwıda cereyan eden 
muh:ırebelerde 103. uncu Sovyet nvcı 
alayı Alman lutalıın tnrafindan çe,·. 
rllmlş ve elimize esir dllşen pek az ya 
raıı müstesna olmak uzere tnmamUe 
imha edllml.ı lir. 

ı.ondrn, 14 (A.A .) - Alman • Rus 
harp ceplıe~nin bilhassa cenup lus 
mındn mulıarebeler azamı fiddetle dA?. 
vam etmektedir. Alman tanklarmm 
Kanı.der.iz s:ıhillerlne yıudcışnıakta ol. 
duğu fnkat dUşman plyadeslnln bun. 
ıarı takip edecek knbıllyctte olmadı. 
ğı tnhmln ediliyor. 

Sovyct tebliği yent hiçbir hl\dl&e 
kaydetmemekle beraber bu ııııkert 
hareklitın en şayanı d kltııt veC'tcBl 
Odesaya mUtcvecclh t hdldln bMO. 
devam etmekte bulunmasıdır. 

Son dört gecede 

Moskovaya 
225 ton 

bomba atlldı 
Sovyet tay are 

endflstrl merkezi 
basara u radı 

Ecrlin Jf (A.A.) - B zllnln So'·· 
yet tayyare! rl t.arafmdlln bOmbardT. 
manma dair L<mdra ve Moskovanm 
uydurma haberleri hakkmda D.N.B. 
ajansmm öğrendlğinı:ı glire, Sovyet 
tayyareleri tek bir de.fa Bcrllnc gel • 
mlşler \"C ceman bir ton al;'trlığuın. 20 
bomba atm!§lardır. Diğer Uc gecede 
Berltn.c yaklagmağa muvaffak ola • 
mamI§lnrdır. 

Buna muk:ıbll Alman tayyareleri 
h r gcco Mos1wvayn gi lgler ve son 
dört geçe içinde 60, 85, '10 ve 40 ton 
infil k bombası a.t.mıştordır. HoSko • 
va üzerine yapılan bu taarruzlarda., 
mühim ve bilhassa yansı Moskovada 
temerkUz ettirilmiş bulunan tayyare 
endüstri merkezı hasara uğrn.tıını~ • 
ur. 

Çin - ..: apon harbinin 
dödüncü yıldönümü 

ıo;;an,gtı y, 14 (.ı\.A.J - HiJ) k.r : 
Çin • Japon muhıırcb". inin d6rdUn. 

cU yıldönUmli Şanghnvda uUnkU çıır_ 

şumba gUnO nisbl l;ıir sUkfın içinde 
geçmiştir. 1 'ara dcı;c:- y gdnc h b r, 
pek nz hn r ika etın rıl;ın ~dıhur 

ıu bir bombnnın ln!llltkıclır. 

Nort ~!na [Jcyll Nlyuz lngll!z g'l\7.C

tesl yazıyor: 
ingııter "'e Amı:-rilm I'<' mUt kabil 

münascbclle"inde Çın rol. :ılesı Ja -
ponya için dalma hatırda tutulacak 
lblr ders oımnlıdır. Bu ik! devlet Çin 
gibi fena tesllh edllmi;J değillerdir. 

tek i çok açıktı. Gece tuvaletleri 
için daima koyu renkler i t-ercih 
ebnc.li •• 

Ve yavaş yava§ dönPrc'k büyük 
endam aynasında ~Unil, göğsU -
n li, btlt ün vücudunu zcVkle eyrct· 
ti. Nih&yet Hidayet ihanune.: 

- Tcecıkldlr cdcl'lm, Hidayet 
hanlDl .. bu güzel .. gUzPI .. dedl. 

Hidayet lhnnun cı!ttı gitti, z 
sonra da Meliha Cemal ile Muhte· 
rem Akın gUl kokulan ve esans 
kokubrı ile dolan bahccden geçti. 
ler, demir ;pıumnkhğm önUnde 
hazır bekliyen o tomobile nt.lı~nrnk 
lzmire doğru uçtular. 

O giln körfezin etraf'mı dönerek 
Şehre uıa.amnk ve yolda irn:ı: dert 
leşmek lstemiB ıotomob!li tc:rclh 
etmi~leroi. 

,1 

ne tayin edilmiştir. 

Amerikada 
Grev yapan amelelerlO 
miktarı 23.400 ü buldll 

Milli müdafaa fsıbril@ · 
larında sekiz saatlik 
iş müddeti kaldırıldı ~ 

:V~ington 14(A.A.) -Ofl:Rcsml 1Jl!l1' 

filler muıt mUdııfna ihUynçl rıııın ~ 
nıalAtma ~alışan t abrlkalard zull eJ 
eden grevler hakkmda ibazı endl§Cı 
izhar etmektedlr. Filhakika buııd~ 
bir !hafta evvel yalnız 1' bin gre' 
mevcutken bugün 23.400 amele ıst • 
dam eden 30 fabrikada. grevler il 
cdUml§ bulunmaktadır. 

V lngton, H (A.A..) - Ofl: 
Boyaz evden blldlrildlğino gllrt

111 
Ruzvclt mUU mlldafaa lbUyaçıarl11 
lmalft.tma mahınuı fabrikalarda ~ 
ıınn amelelere mahsus olmak uıc rl
sckiz san.Uik mesai mUddctlııln ıııe 
yet mcvkilnden kııldırllmB.!!ını.ı "' 
bir knramame isdar cylcm~Ur. 

Bu karar askeri in§aatm ve biUı•" 
kı§lalann yapılması, hava meydll'd' 
lannnı tesisi \'Q tahkimatın vUCll 
getirilmesine alt faaltycUcıin te~ 
ını temin mak.sadil tat.bık mcvıı.fi 
konulmuştur. 

Amerıkada manevralar 
\' ington, 14 (A.A.) -

birleŞk devleUerlnln garp snbfiiıl 
tarihte misli gorUimcnı.3 bUyUldi11' 
manevralar diln b:ı lamıgtır. 

Ma.nevrala.rm teml §Udur: ne . 
Looancelos sahil muhafaza eDl 

1 
rlnden lbiri.81, açıklarda. bir tstU!\ 

5r. 
ıosunu:ı Uer lemekt.e olduğunu g , 
m~ ve blına. luır!Jı harekete geçil 
mtııt.tr. Fa.kat dabn evvel , iki gnııô 
bir sınır h arbl ba§Itıml!'} ve mUtcıırt! 
tar , bu 1k1 gfuı, mlldııfilcrln ku~t· 
terini dağıtmak maksadll mntcııııd 
§8.§rrtıcı bOcumln.r- yapnns butuıı1' 
yorlar. v 

:Varden u lesl nb; • ..e b3§lnm1§, !•"' 
!hakemleı- bu kalemn ıs daldkadaıştl' 
np edilınil olduğunu knbul etoı ~ 
Bunun il.r.erln.e mevhum ıstlı.ıı. tll , 
Seattıee kadru' ilerlemeğe devarıı t ) 

ıemt~tiı'. 

:Muazzam :Mocha'rl:1 tayyare nıct"': 
nı ve mUdafaa. h a.va kuvveUtırl 
yarısının tahrln cdildıltl l< bul ol 
muştur. 

G .. neral 
- , ll::tstt\1"14fl 1 lll'i Sil~ fpd 

uznklıırJn muharebe \•crın ı,ı b l (' 
bir tlya t g6sterml91erJır Mı ır 
ııstı.ı, Adcn, lrak, "Maiezyn Htndi 
n.Udafaaıı•mn ucdlerını t kil c>' 
mektcdir. DUşmnn, .Hin ıstan all 
uzaldnrda tutuldu.,'ll içi dlr 1, JJ 
dlstan ·rçol• aıemlekeLerin b3 
gclmlg olan hava hUcumlıırmd:ın 'jP 
hut bır lstlllı.dan uzak knlmT§tır. 

gllterenln müstakbel sayrotıcrl. d 
ma d{l§man•n Hlndistana dıırbcıcr 
dlrebtıecck knd ır bu mc.mleltet ) , 
lnnl!lnna gelmeı;ınc mnnl cılm ı 

tlhdaf edeeelttlr, 

" yıplan mecmuunun 
Mellhn Cemnlin seneleri bir rU t l<U etUğlnl u~ı mıııtır 

ya süratile seomiı ti. Meliha Cc • 
mal ilıtiy rladıkça hafük•1f)or, 
fettan~ıyOT, gönJiı dnhn uçucıı, 
daha !kayıcı ol uyordu. l<'rumt glin 
le r w:undu"r. Bazı saatlnrda Meliha 
Cemala pek mmn ve sıkıcı gelcyor 
du. 
Yalnız tkalmağı hiç s evmiyordu. 

.r-;tra.fmı se\.iren kadmlnnıı sesi 
kesildlği, arlı'k n§klan bnh olunma 
dığr zaman )foliha Cemalin kalbi 
n i içil bir endişe sarıyorud. 

(Deoomı var) 

. 
Alman ayyar .erı 
Dün gece ingiltereye 

hücum etmediler 
LOndm, U (A. ~. ) - DUn gc~ • J 

glltere Uzeıinde dll.şmanr.ı. t al 
görillm ml11tır. Hava n•z:ır t n "ıl . 
ab:ıh neşrolunan tebliğin.! ~ 

nllmektedır: 

İş'am değer bir §ey )Oktur. 



Suçlu §O!or gl'<:c n cd I· ki orgu • 
mında ııarho olmııdıt,ını ve Harbl:Vt.'· 
yl dönünce otomobıle Arız olan blr 
eakntıık n tice indr dl~t.'k iyonun ltay 
kılnrok kaznnın vu~uu gr.ıcllğlnl söv. 
lem işti. 

Neticede bırknç şahidin gelmcdı ı 

görUJerek Çağr,1111 J Tl !Cin muhalre. 
me ba kn bir gUne bırnluldı. 

'r>Lff El\ff'.HAJılltl 

cazip görünm z. Kindi toprağı 
mm hudutları için.deki denizi 
rin. ırrnaklnrın, göllerın rengi bi. 
le, bann .yabancı memleketlerın 
malı olnn mc<>elfı Sen nehrinden, 
lsviçrenin ı:öllcrinden. daha lla· 
zip görilnür. Hele kıı mızı renk 
bayrağımın rengı olduğu için 
midir bilmem, bnnn her renl·ten 
cvimli ve milli görUnUr. J{endı 
toprağmı üstünd ncrt'de kırmızı 
rcnklı bir fle\· görsem. hosuma 
gı::ier. 

Sonra kendı l<endime gul 
dlim: 

- Telakki bu ya .. Belki aldn. 
nıvorum. Belki şöven bir milli. 
yetçivim. Fakat ben. milliyeti. 
kuru mô.nasiyle :ıdc cınsıyct 
ifade eden bir kelime olarnlı: tıı 
nımıvorum .Onu renkleri. ve reni~ 
lerinin cazibe h•le. ormunhrmın 
gollerinin. d::ığlarının. vcf;il ova. 

!Bic ılafd4a 1JaşBaşa 
- ---= ,,_, ~ -

ı·n zeki ve 

. ' ba 
a i tezahOr
a baskadır! 

iÇKiLERiN, insanların ruh 
ha/etlerini ortaya koyması 

bakımından mehenk ta§ı olduğu 
söylenir. Her insan ayyaş değildir 
ki ruh seoiyesini anlayabilmek için 
içtikten sonraki haline bakalım. 

böylclerınin başvurnıadan sekinete 
llavuşmalarına imkan olmryan bir 
vasıtadır. 

Zeki ve terbiyeli insan, Ahmak 

İnsanın, zekiliğini, ahmaklığını, 
terbiyeli ve terbiyesiz oluşunu or • 
taya koyacak bir miyar daha var

ve terb;yC'siz. olanlardan kat kat 
fazla k?zsa bile, kendini t11tabilir, 
soğukiumlılığını, biran dahi elden 
bırakmaz. 

içki ayyaşlar içinse, hiddetin bu 
illetle n1alul olan ve olmıyan 
harlıesi11 hüviyetini ortaya koyan 
şaşmaz l1ir mi_yar olduğunu unut · 
mayınız. 

J,r hi bu da hiddettir. 
Ancah ahmak ve terbivesiz olan

lardır 11.i hidd tlendikleri zaman 
hiddetine mağlup olarall karsıla -
rındakini tahkir ederler. Hakaret, 

M1Nt'M1N1 yavru sordu: 
- Bu ynpraklann döl<Ulm • 

ııı hiç sevmiyorum, Döl,Uım lor ol • 
mllz mı? 

Mllrebbiye cevap verdi: 

· lnrııPn güze Ilı w iy' ber ber sevi· 
yorum. 

- Çok lrnV\ etli, ok oriJin 1 
bır bir guru . 

- Hayır.. Görti değil Bir 
imnıı .. Snreılmaz bır inanı .. 

• erim ın lfıf knr tı : 
- I...eylanın can nlnC'ak dn 

ınarma ba tınız .. o, kollejdc bılc 
kuvvetli bir Tüı k milliyetçi i 
olarnk tamnmı tır. Amerikalı 
hocalnr onu "f t , ıd 1i t ve mil 
liyctperver bir T 'rk kızı!" diye 
parmal.la t •1 iri r v takdıı 
edl'rlerdi. 

İffet Melıh hiiı m tk r b r ta 
vırla basını iğdı: 

- Bcnd niz d k :ıdıkrlni t k 
<lirle kar ılar ve . clfı.m1'lrım. 1ti 
raf ed y m ki, b ' ) le ·r genç kı 
zın kuv\· tli mitryetd öriinmr>. 
i bizım ıbi gcnG erk kleri utan 
dııacak kadnr sc.vındnı\or. E • 

- Onlar, EOk çok sevdiğin yeşil 

ynprnltlarm çoğalması için döl.UIUyor 
Kuruyarak ltopan yaprakların dibin.. 
de bir müddet sonra l'eşerccek bir 
goncn snltlıdtr. 

vet, c:evj iyorum. Fakat, nynı 
ZJmandıı. kC'nd 1 ri gıbl olamamı 
\.C gbrUn memlş olm"Uıı.n mütc 
vellit bir hicı.p duyduğumu da 
.,aklıyamı; orum. 

Twhanm canı sıkıldı: 
- Çocu!·lar! Buraya b:ribıri 

mı1.i imtihane mı geldik .. yoko;n 
Eğl nmeğe mi? 

Diye mırıldandı. Ben, Neri . 
manın yüzüne baktım 

Bu bakışımla: "Ghriiyor mu· 
sun? .. Bu adam g .. nUI e,:~cndır · 
mck için y r arıyor.'' demek is· 
temi tim. 

Nerimnn k rdı. 
l!fet Melih bu ba • ı ımdal • 

miınayı sez m m kle b rabcr 
Turh nın b ı pot kndıktnl far. 
kcderC'k, l"fı b tırmnk ıst dl: 

- Haydi, biralar mız. JSimyor. 
MU an.de cdc:ııscniz kelim ... 

Yakıt {Pk ca uk gc~mi tı. 
Saate ba "tıım: Be • buc'.lk .. 
Turhan bir kayrk czintı ı yaıı 

ın ını::...,da ısrar cdivor. 
Turh.uıa: 

B n den'zdcn korkarım, 
d dım, bni mazur g ·runUı~. 

O na. dcmzi metctmeğo ilxıs 
ladı: 

- Deniz kokusu in ana ha; at 
\erir, kücük hanım! 

Bu b vuğı hitaptan fena hal 
d ı:ıiııirl ndim. 

h.i' Qiik hnn·m •• 
Hanımefendi .. 

adı 1 
a 

o NA 
- Fakat ben hep bahar, hep çiçek 

hep ycşllltk iatlyorum. İstiyorum ki 
bnvalnr dnlr;na günc§ll olsun. Pencere. 
mln önündo ltU§lar cıvıldasın. Bahar 
rüzgarı snçıanmı okşasın. Bapa oku.. 
duğun hlkliyolcrl hep gölgell ağaçla
rın nıtmda 9ku olmaz mı? 

Mürebbi)'C gtııUmsedl: 
- Bunlarm hepsi olur, dedi. Ba. 

tan gtıneş gen• doğar. 
- A... ben güne l de çok severlm 
- Çok mu sc\iyorsun T 
- ÇoK, çUnkt! o, altın bir taca ben-

ziyor. Taç çok güzeldir. 
Bu minimini, "bü)11k Kl\tcrına,.ydı . 

Katerlna on altı yaşına geldiğt va. 
kit gUz lllği ne dlllere destan olmuş 
tu, Bütün gençler, onun ziyası ne te
selli buluyordu. 

Çariçe Ellzabet de. Katerlnanm 
eşslz gtizclllğlne meftun olmuı, onu 
sarayına aldnarak debdebe, ga§aa 
arasında genç kızı ınestctml~. 

Çariçe, bu gUzcl kızı, oğlu Pctro 1. 
le evlendirmek fatlyordu. Ellıııabet, 

Kııtcrlnaya Ortodoks mezhebini kabul 
ettirdi. Adına bir de Alekslycvnıı nıı.vc 
tU: 

Katerlna, evi ndlkten on yedi er.il 
sonra çocukluğunda çok EtCvdiği gü. 
ncı gibi parlak taçla. güzel b ını 

sUalemlş : kmUçe oımu5tu, 

• Alel.sıy vnn m ut muydu? 
Hayır. 
GUnlert ı:ıık mtı lc;ınde, tı.zap lçlnde 

cçlyordu. Çün'•U Petro, fI(lzcl karı.. 

smın serbcstlıılnl te.hdlt iıtmck lııtıyor 
du. Onu sıır ym göz kamıı.etırnn ıı::ıy. 

nC!tlcrl anıınnd hnpıot.r.ıokten zevk 
duyuyordu. 

Krali ,~ !nrua ileri gıtUğl rnklt., 
l'ctro: e 

I< ırıı gelm k lstenıl'm Haps .. 
tlrıim . • 

Dly" b !ıırır .. Baz.ııı d · 
- M dt.'rlı kı i lldıgin ı;:lbt l'BfDmnk 
tıyor .. 11 Lo mrız . diyordu. 
Bo :ıı.nuı ~. krnll(;ellğl t rketmeı,, 

hırtı He tutu,.mu, bu Dl nal yıldı:ı:ı ı. 

&-ye fendi .. 
Maamaflh ~arçabuk l<lu.b:ıli ol 

mamak için, bir şey söylemedim 
Denizi bu kadar başit ve mana. 
sız bir eekilde methc-tmC'ğc kal· 
kışaıı bu zavallıya iki bucuk sa 
attenberi deniz kenarında otur
duğumuzu ve denızhavnsı, deniz 
kokusu aldığımızı hntırlatmru< 
istedim. 

- Bebek bahçesinde oturouğu 
muzu unutuyor musunuz. Tur 
han Bey? 

- Hayır, unutmuyorum .• 
- O halde ayrıca deniz havası 

almJki:a ısrar etmeyiniz. Ben ı1i 
zi burnda beklerim. Mutlaka b:r 
küçük deniz gezintisi vapmal< lfr 
zımsa, üı:ünuz bir 1.)-ırığa binip 
<'ıkınır.. 

Neriman atıldı: 
- Yok .. Sen gclmez...;en, ben 

de gitmem .. 
Turhan: 
-Leyla Hanım oyun bozanlık 

yapıyor .. 
Dıyc mırıldandı. 
lff<>t Melih da~ anamadı: 
- Şurada gtizcl 2Uzel oturup 

1'onUJ5nyoruz. ci{lcniyoruz. De. 
nizdo kız ın güneş var. Böyle bir 
gezinti)'! · hanımefendiler rnuva 
fık bulurlar ve vaadederlerse 
b~kn bir güne ve başka ıbir } re 
bırok::ılım. 

Turhan güldü: 
- Hay hav. O da olur. Ben 

M'\'PA -1 

Fıkra 
•::::::::==Si 

Deve ile merkep 
De\ Uo merkl'p iki aı-kada::ı ola. 

nık yah:ıte çıkmışlar! Merkep lkt 
adını~ bir nynt"1 ııül'Ç<'r d~crmlş. 

Dc\C.}C dt•mlş kt: 
- Aziz b1r.Wt•rim; lwnlın gözle • 

rlın dnlın:ı n;) ğınu oo tlğrııı ~erde! 

bunB rağmen ll•i adımda bir St'ndA.. 
llyonım. Hnlbıılfl eııl.n bıı" ın hava
dıı, gözlerin dr bastığr.n ~ erdt de
ğil! Nasıl olu~or da o~ağın Urçlip 
dilsmllnın;uıı? 

Dt•\·t•: 

- Hakkın 'nr, demiş ,u lıadar 
ki, n dalın:ı rinUnll gorlip lll"rlıilnl 

gürem dlğln lı;ln bu vnrtulara dü:tti.. 
l orsıın. Bı>nSt• gl'rfi önüme b:ıkını.. 

yonım, fnkat da!nuı i!l"rislnl görll· 
yonım. Onun için de Of' n;)nğtm sur. 
çU~ or, ne de ı•nde!emrı. trhllke 1 
geçlrlJorum. 

nugllnlcU birçok \-aknlara tatbik 
~dllrbllcedi kndnr hnklm:ınr nı> g\i.. 

r.cl tılr <"Si.! fıkradır. 

NA~RF.Tl'IN 

çin ölilmdU. Onun için zckl\smı kuı. 
lnnmak, lstipdadı yalnı?. kendisine gös 
teren Pctroyu mahvetmek yolunu 
aradı. Nüfuzlu tıdamlarıa t:omaaıtu 

artUrdı. Orlov biraderlerden Petro • 
yu hal'lçln yardım temin etU. 

1762 yılı haziran ayı idi. Ayakla • 
nan muhafızlar, ho.zırlnnan plAmn 
luı.Uyctlnl derhal temin etWer. HU • 
kUmdar haı'edllmlş, yertne Katerina 
kraıtçe Utuı edilmlaU. 

Katcrlna tahta g~er s-eçınez. hIDro 
met ~lerlnl cUne aldL Ziraat, Ucaret 
işlerini h:ıllettl. Alm:ın mı.ıhaclrler 

~tirterek şehirler kurdurdu. Tıbbiye 
me'ttebinln temelini attım. Haatıuıe. 
ler, darqıtı.cezcler tesis etti. Avrup~ 
nm §(!hret yapmı~ llimlerinl Ruıyayıı 
çağırtarak Rus edebiyatının lnklgafl 
1çln mUhlm adımlar attı. 

BUtUn bunlan yaparken Lehistan. 
dıı.n Qlkeılne arazi ilhak ediyor, Kı • 
rım, Az. k kabilelerini Rus hD.k TTill' • 
U altın alıyordu. Ve b'ltUn bu ı la • 
hat ve muwlffaklyctıerı ba rırl<en 

sarayında zevkin son mertebesine ka. 
d:ır kendini v rfyor, en güzel, yakı ıl 

it gözd lerile lstcd ği rezaleti yapı • 
yordu. 

Kendini scvdlrmlııtl. Ru ya ona ta. 
pıyor, ne yap'la göz3 görünmüyordu 

Altını§ döı t yıl yB§ıyan Katerln:ı ı. 

çln me~hur Fransız edibi Umartıı 

tunları yazar: 
"0, bUtUn Unvanına hak knzanmı 

tı Cina) tte bU:> k, frn ıkta bUyll 
lmparatorlul<ta bUyük, fakat insanla. 
rn tüyler UrpertNXk, tlkstnU verece 
lflel'de de bUyUft. imparatorluğu mrd 
niyete soktu. Şerci ve şanla sU.skdl 
Gcnl§letU. Bununla beraber I! at et. 
m ktcn çeldnm (1i. 

Tıırıhln v!cdan: ndan ayr:ılmıyaca ı 

zaman gelince C'nun içlr vereceği ke. 
ilme şu olacaktır: Çok ımdakatsiz ve 
fltnıc\ft.r bir zevce, ta~ \IC tahtın g • 
Hlbı, k r dl c ,tunun U\ ey anaıı, Kın. 
mın ı ltokA.r fatihi şidd t kullnna.ra\ 
Lchistanı oyan. tnhtınm baMmakla
rına hnyaaızca on ıkl sevglllslnl ınO • 
h ykt>l bina sütunları gibi dı.:crck 
mllletlnln gozU önUnc koyan bir uıaıı. 
lfik, Fmnsada dlns~ Mot;kOV da rt
ynkAr, kendi usuıUnoe ihtllAl mahro
kl, Uç yilzlU ve Uç Jisanls kadın, harp. 
lr.rdo barbar, filozoflarla hUrriyct ko
ruyul'usu, hl\lklı:L ihUlf11cl, krallarla 
ihtJl 1 n uh 1 i, ek er1)'& komedyacı 
baun faclııcı, her uklt aktrfst, fakal 
bU)tık aktrist,. 

ruıyırn. 

Turhanın: "Ben razıyım •. " ce. 
vabı da bana pek kaba ve m!na· 
lı r.öründU . 

HAsılı bu c:ocu~ hıı;: bct;enmi 
yorum. 

İffet Melih onun ) anında uA 
tad .. prof0 sor .. allame .. ne derse>. 
niz devın ! ~k viıksek lbir ~ru: 

• * • 
Saat Itı. 
O akş1Jll eve dönmeğe m c· 

burdum. 
Bir saatte köprüye, bir saatte 

de Göztepeye gitmek için, tamanı 
iki saat lfizmı. Sekiz buçukta ek· 
am oluyor. 
- Güneş batmadan evde bu. 

l unmalıyım •. 
Dıyerek, gitme zamanının gel· 

diffüıi hatırlatmak istedim. 
Turhan gözlerini açar gıbi bir 

tavırla: 
- Yok, dedi. gclme!t sizin eti· 

nizde nma. gitmeniz bizim elimiz 
dedir. Doğrusu böyle erkenden 
sizi bırakmayız •. 

Turhan bunu söylerken Ncri· 
manm yüzüne bakıyordu: 

- Öyle değil mi, Neriman Ha. 
nrm? div<>rdu. Siz de söylcyıı 
Allnhaşkınn .• 

Ben atıldım: 
- Nerimnnm nyağı kal'ti4'" 

dt1'. Fal· ı benim vapurum, t. 
nim vaı. Yolum uza" .. 

rn,, · 

.. 

l 



. 42 . 
Mis T odgenin makalesi l mi? 

Çevıren: MUZAFFER ESEN 
sakladı? 

ydi Gordon Pikurstu ve kı - Evet. 
n şaşırttı, fakat bu husus - - Bana inandığınız için 
,i fikirlerini söylemeğe ce. ~§ekkür ederim. 
ret edemiyorlar. Mis Tod- Asyalının yüzü biraz ıs"u· 
nin yüksl'k bir kadın ol - raplı bir tebessümle aydın • 
1ğuna kanidir, yüksek ka. landı. 
nların fikirleriyse müna • - Otomobilinizle gelme • 
t§a etmeden kabul edilir. diniz mi? 
Bu iki kadın şimdi yalnız - Hayır, taksi ile geldim. 
ini çekiyor ve dünyanın Buraya gelince de şoförü ge. 

' )tü insanlarla dolu olduğu. ri gönderdim. Belki arabanız 
ı düşünüyorlar. Müfettiş buradadır diye düşünmüş • 
Iariba Linin hüsnü niyetine tüm de. 

· ıandıklan için çok utanı • - Hayır, arabam yok ar 
•·orlar. Fakat böyle bir ihti. tık, haydut onu da çaldı. 
r ıali kim düşünebilirdi. Do· - Nasıl! Uvan Tor ara • 
··-ı Kamın sanati hakkındaki bamzı mı çaldı. 
unimi takd!rlerine de piş - - Evet, bugün öğleden 
nandırlar. sonra· •. ben de huraya taksi 

Mis T odge makalesinin 
okunç neticesini okurken ile geldim ve hen de sizin gi• 
1orans artık gözyaşlarını bi şoförü savdım. Fakat bu 
aklayamıyor· Bu çok feci nun ehemmiyeti yok. 
lİr şeydir. - Ya dönmek lazım o .. 

Mariba Linin mahkum o • lursa? ••. 
abileceğini düşünmek genç - Hayır. Haydut bu ak
nza bir felaket gebi geli - tam buraya gelecektir. Onu 

tevkif edeceğiz. ben de ara • 
hamı geri alacağım. 

ror. 

- Evet, zavallı adamı bu 
kasanın önünde ölüm halin • 
de buldular. 

- Uvan Tor tarafından 
öldürülmüş demek istiyor • 
sunuz, değil mi? 

- Bilmiyorum Torkanay. 
- Bilmiyor musunuz? 
- Yalnız bir şey biliyo • 

rum. Uvan Tor bu kasayı aç
mak is'dyor. Bu sabah bu ka" 
pıyı açtığını da biliyorum· Fa 
kat ben vaktinde gelip yeti· 
şince haydut işi yarıda bırak 
tı. Onun tekrar geleceğinden 
eminim; bu akşam her çare· 
ye başvuracaktır. 

- Şüphesiz Kollarsonun 
parasını çalmak istiyor. 

- Belki de ... 
- Fakat siz bunlan ner • 

, 
s me Altındaki 

Ceset! 
Sevi$tiler, evlendiler, tatlı bir balayı geÇirilller. aaıidcil 
yuvalanna döndii~er, lakat ••• • 

Yuvalarına geldikleri illi günü mut/ağın flöteme 
tahtaları altında aylarclanberi duran bir genç kız c:eae. 
dile karşıla§hlar. 

BU CESET KiMiNDiR ? 
. 

Delikanlının caki bir aevgiliıi mi?. Genç kızın bir arka. 
dCJfı mı?. 

Bu cesedi oraya 1Wn l<oydu ?. 
Bu güzel kızı kim öldürdü ?1 

Sebeb ne?. 
Aşk mı? kin mi? tamah mı?, 

Bütün b'u suallerin cevabım 

a nson~Daki 
Döşeme Altındaki Ceset 

romanında verecektir 

FENNi 

Sünnetçi 
AVDI 

Tlrkçan 
Aşı, enjcuiyon ve 
pansuman Kabln68! 
Çarvıkapı tramvay 
durağı .No. 99 Fenni 
ırtlnnetç!.llk 

-,-----·-, AHMET ATEŞ 
---<>---

Karyola ve mobilye 
aab§evİ 

Htt nevi karyola • Mobllye ve aon 
sistem ~ık abajur ihtiUaçlarmızı 

ucuz ve aağıam olmak p.rtile bu. 
radan tedarik edeblllrslniz 

--o-
Adres: Nuruoısmaniye Çarşı kap:
sı Çuhacı han caddesi No. 9.H 

-----<>--

-"' 

1 
EK~ç!O~J..A~!~ 

(Ba kupona eklenerek ~ ~ 
ftlnD9 ua.ntan En Son ~, 
nam aepedlJ.eoektir. Evlend ~ 
g6Ddenm okoyueulıt.rm maııfld ~ 
mü llzeloe llarlh ndrel!ledJl1 1>1'1 
lerl l.Amn.) 

·Evlenme te1dilleri .,.f; 
• A3'1Ik gellrl 40 Ura oıan S5 ~ 

c!a 160 boyunda mUt.cııas1P rıaf. 
bir ibay Ba...35 ya§larmda bit -......! 
la evleı:ı.mck iatemektedir. ırotllE''• 
larile (Oker) remziDc munı.eaııt~ 

• Yq, ~. sıhhati yeri~dc,_.,_., 
ni Ura. UcreUe bir da.irede ~ j1 
tekaQt ma.qmdan ayda ayrıca 1') 
ra alan bir bay, ııözll sohbeti ~~ 
de, ciddl, bir alle yuvası kUraJ>llJ 
orta yqlı bir bayanla ~ ı/; 
evlemnek istemektedir. (S.49S)(ıS 
z1ne fotoğrafiarlle muracaat • 

I ş ve işçi arıyanlar: 
• Fransız mektebi orta 

mezun, daktilo bilen bir bııysJl: 
maktadır. Türkçesi iyidir. ( 
remzine mUracaa.t. tı1t 

• 24 ya§mdo. bir bayan bl.r ~ 
da satıcılık 4d aramaktadır. ~ 
fr&IlSI7.C8, rum.ca okur yazar. < 
za) remzine mllracaa.t. ~ 

• 17 Y8§Jnda bir genç, ailC ti 

yeti yüzünden herhangi bir ~·ı' 
bir UcreUc ça~mak mecb~ ~ 
dedir. {Hamcll) remzine m~ 

• Sinema f3lerinden anıayal' t;I' 
zat ehven ücretle bir 15 o.rııın~ 
Kefalet vcrob1Ur. (Reklll.m) 
müracaat. 

• Profea5r Zatı Sungur 
sahnede hizmet etmek !ç1ıı 
bayana ihUyaç vardır. TUrld~ 
hllinde ve haric;:te eeyahı>.t ede 

1 
ırerbesUyi haiz bulunmıılo.t"I ~ 
dır. Mcktuplo.rmdo. §BJıs! v 
tahsll dcrccclertnl kayclcderelt J.:: 

Sungur) adına fotoğra!lo.rilll 5-_ 

melen. Kabul olunıruya.nların 1" 
rafları iade edUecekUr. 

On dakika sonra, mis T od· 
Je, mağrur bir tavırla Leydi 
G.ordon Pikôrstun evinden 
;ıkıvordu. Kuvvetli bir hare
ke'~ '! b;r taksi durdurdu ve 
şoföre emretti: 

Uvan Tor bu gece buraya 
mı gelecek! 

den biliyorsunu Mariba? Ba. 
na bütün bildiklerinizi der -
hal izah etmelisiniz. Zi -
ra söylemek istemediğiniz 
birtakım şeyler bildiğinizi de 
anlıyorum. Bu işte, biz daha 
hiçbir şeyden şüphelenme • 
mişken siz bir şeyler biliyor
dunuz. Bugün Davit Koilar
sonun noterile görüştüm. O 
bana bu yahudinin dos•l-u ol
duğunu söyledi. 

buraya gelmemesi için her j 
şeyi yaptım· F akal T orka • 
nay, belki dostuz, fakat bü • 
tün bu delillere rağmen, be. 
ni kabaha\li bulacaksınız. 

Hazır, ısmarlama slp&l"l§ kabul • Evinde daktilosu bu.1uı:at1 
eder ve her nevi tamiratı da duı bir bayan fa.zla yazııarını tıf' - Eve\:, benimle heraber 

geliniz T orkanay size iza " 
hat vereyim. 

deruhte eder. .. yazdırmak lsUyeDlcre ehven 

lll!ım••••••••m• yazar mektupla: LO.lell. ptr 

- Skotland Yarda çek, 
hızlı! 

Asyalı, ba§müf ettişi kütüp 
haneye götürdü ve duvara 
gömülü olan kara tahtayı 
gösterdi. 

- Evet, doğru sö •lemi§. 
Asyalı gözlerini kapadı. 

Gayritabii bir hissi gizlemek 
istiyormu gibi biraz titriyen 
tatlı hir sesle konuşuyor. 

- Ne söylemek istiyorsu• 
nuz. Ben Con Loms gibi deli 

Torun suç ortağı olarak it • 
ham ediyor. Bu iıte biraz da 
haklı olduğunu söylemeli • 
yim. Davit Kollarsonun ölü-

sokak numara 22 ye muracao.t • 
• Ellerinden 1§ gelen bir ta 

aynı yerde çalıımn.k nzere t: 
maktadırlar. Apartmıan kll 

Fakat kapıyı kapayacacı 
sırada D yli Meyl satan bir 
müve:.r.ziin kaldırımda haykı
rarak koştuğunu gördü. Gü 
lerek bir gazete satın aldı ve 
müvRZ'7. • e hir ilin verdi, son-

- Davit Kollar~om•n sırrı 
bu tahtanın arkasmdadır. 

- Parasını, dola?a tahvil 
ettirdiği servetibi burada mı 

- Evet, onun arkadaşıy.• 
dım. Davit Kollarsonu bu in• 
tikam tehdidinden lcurtar • 
mak istiyordum. Uvan Torun 

bir gazetecinin sözlerine ina· 
nır mıyım hiç? 

- Loms bu İ§te tamamHe 
haksız değildir. Beni Uvan 

yapabilirler veya bir doktor 
çal!§&blllrlcr. Alaturka ycıne1' 

münden ben de mesul değil ıer. Çocuklan yoktur. (R.G.) 
miyim. Hatta bu hadisenin müracaat. 9 
tek mesulü benim. 1 • Yalnız, iyi bir aileye mc:;'' 

ra müvezzie: 

(Devamı ııar) glll, orta ya~lı bir ka.dm. dok 11: 
yenehaneslnde çalışmak vey• 
bir adama bakmak lstemetttcdl' 

ıı - Paranın iistü sizde kal

Ot 
Nakleden: yenlerin bir mektupla telefon 

ralarını veya adresıcrlnl (lllJ') Hikaye ın. 

Dedi. Zira makalesini dü• uncu gaş Vç Yıldız 

şün 'irl.cpn fevkalade sahavet- ı:cm=m::ız:ıa:::::a 
li olmuştu. Gözlerı gözlerine d2ğdiği za· yan sözler sarfettiği.n,in farkım. .. a ler. korku duyuyor ve bu korkudan 

Fs.kat birkaç saniye sonra man başım çevirmedi. Halbuki idi. Lakin. buna benzer başka Ürktü. O zaman gözünde sıcak kaçmak istiyordu. Bu arzu ile 
kendisine bir şey sorulduğu za. bir sey söylivemiyeceğini <l. ... an- memleketler dolaşmağa başladı: yola çıkmış, yabancı bir şehre 

neşesi kalmadı. Zira gazete· man da~a gözlerini çevirirdi. iadı, sustu. Kışı olmıyan, dalına yaz ihayatı gelmişti. Burası onun istediği. J:{i. 
yİ b o ş u h o ş ~ na a- Gi:lzbebekleri unun gö.Llbebekler.i.... Sustu ve gözlerini karşısında. yaşayan memleketler. O memle. bi bir memleketti. 
radı, m ak a l e s i yoktu. ne dikilmişti. IDırşısındaki de ... kine dikti. Bakıştıları gülüştü. ketlere giderse adeta artık · ~- Burada yabancı bir erkekle 
esle Deyli Meylin yazı işleri na, gözlerinin içindekileri oku. !er. Kadın nihayet elini uzattı: lanmıya.cağrnı zannediyordu. O karşılaşmış, ondan tatlı bir ses 

müdüriine küfretmeğe başla- mak ister gibi bakıyordu. - Alla.hrsmarladık. memleketlere giderse sanki za. işitmişti. Bütün bunlar kafi de-
Kadın, kendisine böyle dik. - Güle güle. man duracak ve dalına yaz de. ğil miydi. Bütün hunları ebedileş 

dı. Şoför adeta ürkmüş•&.ü, katle bakana daha fazla baka. Birı:birlerine sövliyeook başka vam edecekti. Onun otuzuncu tirmeği niçin istiyordu? Niçin 
götürdüğü kadın acaba deli. caktı. ama, heyecandan nefes bir şey bulamamışlardı. Çünkü yazı. daima otuz y~ında kalmak. Ni. 
miydi? nefeseydi. Nihayet gözlerini ö. yabancı idiler ve çünkü bir daha Bu düşünce ile seyahate çtk· çin daima güneşli bir memleket· 

SEKiZiNCi K(SIM nüne eğdi. Yerde bir şey arar bulu.,.<mıalarınm imkaru yoktu: mıştı. Vapurun ilk durdu~ şe. te yaşamak, niçin daima bir er. 
-l- giıbi yaptı. Kadın buradan bir yolcu olarak hiroe şöyle bir dolaşmağa çık. kekten bir tek söz işitmek isti· 

- Harikul:.Je. geçiyordu... mrş ve ilk olarak o erkekle tanış- yomu? 
AYNI GÜN Erkeğin bu kalın sesinde !lam. • :r- • ml§tı. Bunlar, tahakkuku kabil ol. 

SA.lj.T ON SEKiZi KIRK baş'ka bir aksisada vardı. :'.\lerdivenleri o kadar iroşa ko- Kulaklarında "harikulade,, sö. mıyacak arzulardı. o halde, bu 
BE ŞGEÇIYOR Yüzü kızardı. Sıkıldığından şa indi ki üg :kere az kalsın ka. zü ile ondan a'rnldıktan sonra arzulardan vazgeçmesi lazımdı. 

Bugün batan güneş renk • değil; omuzlarından tıLtarak paklamyordu. Sokağa çıkınca da yine lbir hi.lzüne düsmü<ftü. Bu Ertesi sabah kalktı. Öğleden 
lerini israf ediyor. Bütün karşısında duran bu adamın sc. yıldırım gibi yürümeğe ibaşladı. güzel şehirde daha fazla dolaş. ~nra vapur şehirden ayrılar.ak. 

S 
. hd" sindt>ki sıcaklıktan. K<>sa koşa ~diyordu. Da~.a mağa tahammül ~emiyordu. tL O, hemen dışarı çıktı. Eline 

gün urey cıvarım le ıt .,, vavaş avaş yukarı doğru-su kos:ı koşa kaçıyordu. Çünkü ona "harikulade" diyecek de, !bUtün eşyasını teşkil eden 
eden fırtına artık susmuştur. k rak sordu: Çfuık'Ü gökyü...,""Ünün ı.ıaviliöini, birisinin daha bulunacağından bavulunu alnuştr. 
Tepelerden serinlik dökülü• - Harikulade nıi? Nedir ha. sokaklardaki insanların neş'eli şüphe ediyordu. Daha doğrusu Şehire çıktı. Bavulu hamala 
yor, her şey sessizliğe gö .. rikulfıde olan? halini görmek, sevinçle çınlıyan bulunmasını istemiyordu. Oünkü verdi, bir otele gönderdi. Bir oda 
mülü. Erkek cevap vermedi. Erkejfin kahkahaları işitmek istemiyor. bu sözün değeri bir tek erkeöfa kiralattı. Kendisi doğruca .. Bir 

kollarından vücudunu kurt.ara. du. ağzından çıkmış olmasındaydı. gün evvel onda en tatlı bir batı. 
decek vakti yoktur Haydut rak odanın ic;inde lbir iki adnn Hızlı hızlı yürüyor, kalbinin * :t- "' ra bırakan eve gitti. 

Ceymis Oliverin Torkana. dolaştı. sonra tekrar sordu: ve damarlarının hızlı !.hızlı carp. Onu bu yatancı şehire getiren Bu suretle ne istiyordu? Bu 
ym lıu güzel gurubu seyre - - Neye harikulade dediniz? tığını duyu}ordu. Kulaklarında vapur ertesi ıgün kalabalıktı. Ge- tatlı hatırayı ortadan kaldırmak, 
yekalanmadıkça 0 Uvan - Sıze. Vücudunuza, dumşu. da, aynı ahenkleı bir ses çınlı. ce vapurdaki kamarasına girdi. çünkü biliyordu ki bu adnm ona 
Tordan başka bir •eyle ala _ nuza, yürüyüşü'lüze... yordu: Yemekten sonra da dtşarı çık. tekrar o tatlı sözü söylemiyecek 

~ Kadın gülümseyerek arkac:ına Harikulade.. madı. Erkenden yatağına girdi. ve ıbu sözün hatırası o 
kadar olamaz. Fakat ba~mü - döndü. J<"rndic:•ııi aynanın karşı- Bu. hayatının bir iki saatini Düşünüyordu: kadar tatlı kalmıyacaktı. Sonra, 
fettiş artlk enaişeli değildir smda buldu. O zaman, adeta, beraber geçirdiği erket;-in bir sö. Bundan sonra ne olacak? Ce- tekrar göreceği o adam bir kere 
Şimdi Kollarson isinin huh • gayriihtiyari, aynanın yanında. zü idi. Bu sözü o. on senelik rna- vap veremiyordu. Evet, kışı ol. görülmüş insan olmaktan çıka. 
raıılı anlarının bit'-iğini sc • ki tuvalet masasıra ~itti. Pud. cera ve aşk hatıraları içinde e§. mryan ibir yer aramrştı. Fakat, cak, hatırasının kıymeti biraz 

S 1 b ra ve krem kutusunu, ruj tüpü. siz ~oulunuyordu. Onn bir çok er. geceler de onu sıkıyordu. Gecesi azalacaktı. 

zlne bildirmeleri .• 278 ~ 
• 17 yavmdıı lise 4 de Jd~ 

gc:ı:ıç tıı aramaktadır. Yazısı ~ 
riyaziyesi ıruvveUldlr. (A.ZJ'I 
zlne mUracant. ~ 

• 28 yaııında, askerllkie aUUdl 
ıunmıyan yeni ve eski yazııarı 
bekAr bir gonç, odacılık kap~ 
bl bir ııı aramaktadır. (S.A.) re 
müracaat. 

• Kira vcremlyecek kudrctt'! 
cuğ'u bulunan bir zat, aııesıne 
partımanda kapıcılık ararn3~ 
Salma.tomrukta Tetik sı:ıkağıtı 
numarau eve müracaat. 

• Bir Use onuncu ısuuf taıcbt 
mUddeUncc çalıışmak LBtcıııelC 
Kefil de g6sterebU1r. (Cebir) tf 
ne mUracaat. 

• Lise talebesine tUrkc;;e 
11 

ve kUltür deraleri ııe orta ve il ff 
tep talebelerine tıer ders 
(B.N.Ş. remzine mllracant 

Aldırınız.: 
A ıığıda remlzleri fll7llı 

1..-ııyucularnntun namı rro:ı _J 
mclctuptıın ldarebıınomlzdcn (P". 
lan dahil) berg\ln sabahtan ıll 

kadar veya saat 17 1 knd8J ııl 
lan. 
(Rabla) (H.N.B.l (Sevim 2'7)~ 
(Seven) (M.M.) (88 Mlne) {I" 11 
(:Muammer) (Ma.hmutpaşa 1 
(Sevim) (M.R.) (E.U. TUtııf 
(Kazanç) (49 Boğaziçi)~ 

ziyor. ~imdi mese e ta ii nü aldı. bir kadın çevikliğivle kekler "sevgilim' demişti. Ne ka- olmıyan bir yer nereden lbula· Ve daha sonra. onu buraya ge. 
mecrasını bu?muş akıp git • bunları açtı, 'Viizüne sürdü. Ka. dar güzelsiniz! Fakat bu "hari. caktı? Bu, kabil değildi . tiren vapur, rıhtımdan uzakla- 14.8.1941 ııt 
mektedir Vakıa henüz iş bit pad•, yerlerine koydu, elleriyle kulade,, süzüııde 'bambaşka bir Kulaklarında yine "harikula. şacş.k, onu hatırası tek kalan s.so Serbest :to.4 ;; Fasıl 
mis degwildir Fı:ıkat basmü - aGlarmı topladt. Sonra tekrar mfına vardı. de,, kelimesi çınladı. Kendisine daha başka yerlere götürmekten ıo dnkllm u.oo zıl'IJBtıJ 

r. ] · d 18.40 Saz eserleri Tttlf'l J fettiıı.in kalbind"' hiç şüphe arkasına döndii. uü iirı<>ed•. Er. Belld bu sözdeki güzellik .> bu sözü söyliyen a amı tekrar vazgeçecekti. 1 ıı· 

Y
ok.YMariba Li haydudu yen kek yine aynı vaz·.}~--' ona ba- günkü şeraitten ilc.ri geliyordu. bulmak istiyordu. Kadın, bu kararı ile, kendisine to.oo K<·:u;~n =~:~~ •::0,jl 

kıyo ... du. Kadm, otuz yac;ına bastığı Fakat, o adam ona "harikula. aziz olan ve hatırası, kaybetme. r me ~ 1arırıı"" 
miştir herhalde. Bir dakika. - Hazırlan<lmrz artık. N~ ka. ,ünı hülyaya dalarak düşün. de,, sözünü tekrar edecek miydi mek, devam etmesini istemek a~ Snatt) ~,,,. 
belki de birkaç saniye sonra dar mes'ut ve nq'cli ibir haliniz müştü: acaba? Hiç zannetmiyordu. Esa- zusiyle kalbini parçalıyan §ey. t9.15 Tango 1•000 rıJJ 
bu işin esrarını kt-ndisi de öğ var! Hayattan memnunsum .. ~ "Dünden ne kaldı bana? Hiç! sen bu sözdeki güzellik bir erkek lerden u1.akla,.~yordu. orkcstmsı 41,'6 scnfo ~ 
renmi .. olacak. galiba? Yarına ne kalacak? Yine hiç!" tarafından bir gün söylenmiş ol. Artık ne daima otuz yaşında L9.SO Ajans rroS'P' 

Y O - ı:er şevden evvel :ıayatı Bu dü<>üncelerle gözü istik'bale masıydı. kalmak, ne daima yaz olan şebi~ 19.45 Yarttan ?2.0:; 011011.ı 
Başmüfettiş ld Ok Halin , vmc·= lazım dp.Yil mi ya! Fakat çevrildi. Haziran ayında bulunu. O zaman düşündü: de yaşamak istiyordu. Ne "hari- sesler muıl:· 

sahanlığından ağır meşe ka. bazrhrı havatı değil de yaşama. yordu. İstikbaldeki ilk merhale Otuz ,,aşma bastığı gün, genç· kula.de'' kelimesi bir erkeğin ağ- ~O.ı.5 Radyo t2.so AJntl ~ 
pısını vuruyordu. Kapıyı ge. ğ'ı sevt>rler... olarak, bir kaç ay sonraki son- liğinin döne.meç noktasına geL zmdan ıbir kere işitilmiş olmakla <lftzotesı 22.415 Otı~ 
lio çan bi:nı:at Marilıi Li ol· :-unları ı:;t)vlemi •· ama mana· baharı h tırladı. miş olduğunu görmüştü. O za. kalacaktı. no de o erkek bir kere • • " 
dJ. c;mr k rıdio' d0 ·rk ;vi •,;ımi·vor. Sonbahar. Kuru yapraklar. mnn onu lbir anu kaplamıştı. görUlen sevgili bir insan olarak Raşıt Rıza Tıvatr~, 

nıı Fakat. nf" df" olc:ıı Mi olm•. Rü~ar. Ya.f::mur. Kasvetli gün. Daha fazla ileri gitmkte bir hatırasında yaşıyacaktı. / Bo Akpm Bostancıda: -

Asyalı müf ettı so~du: iiıııım::azıg;-aı:;ıa:ı:ı::c::ıı:1 ... :mı::ıı:ı::a::za:ı~m;:ı;--l:l>::!l•:ı;;:;:=====::;:ı:;;=ı==::ı:::::ı:;:::;:ı:ı;;::1111:;mı;Rmm:m •----,..--------------lllill Vagonlar Kontrolörü _ f\ et 
- Yalnız geldiniz değil s Perde. (Halide Pl,ldo birili' 


