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1 HüR ROMANYA Fransada 
HüKUMETi Yahudiler 

KURULUYOR Yaniden takyitlere 
Anto nesko 
rejımine 

aleyhtar 
Romen ler 

~~!~~::rkla mutta I 
tiklere ı lthak etti 

---0-

tabi tu.uluyor 
Havrada 
pati~yan 

bomba 
güzünden 

Şark 

Cephesinde 
Bugünkü 
Hudutlar 

• 
meıikadaki 10 kişi 

yakalar~ dı 
LENİN6//AD 

Ruzvelt 
diyor ki: 

Sovyetlerin kışın 
da mukavemette 
bulunacaklarına 

eminim! 
-0---

0lrçnıe askeri 
Dltaıarı İlılnaka

,. ettik 
to.. .. _ f 

\t --. 11 (A.A.) - B.B.O. 
''tlngtondan bildirildiği.ne göre, 
"-t~ 4.merikaya döner dönmez, 
~ t konferansmı toplatmıı ve 

' tta bulwıarak dcml§tir ki: 
lıaı.7rp vazıyetinln bütUn safbalan 
~ ÇörçU ile tamamlle bemfl. 

' U!ıuyoruz. SovyeUerin k1§ ea • 
c.1ı 1 A_d_a da mukavemete devam ede • 
~en em1nlın. .Askeri plA.nlar 
"1t •e mUnakqa edllmi§tir. Ruz. 
'- 1-Clenıokrasllere yardım lçln icar 
~ l'e kanunu mucibince kongreden 
' t&baıaat latiyeceğinl, Girit mu. 
~ı!:ertnın bu mWAkatı Uç ay geri 
~ \7 1§ Olduğunu if§a eımı,, Prince 
~~eı zırhl181Dda çapraz olarak 
~Uf olan lngilt.z • Amerikan bay 

' aıt.nıd& Çörçll ile yanyana bu. 
s.alceıı yapıımıg olan diD1 Ayinin 
~ lÇ1n heyecanlı bl!' batıra teo • 
~lnı ha.riclye nazın H"l ile 
~ •e uzakprktakt vaziyeti tet. 
~tını 11Ave etmietir. 

Sovvet 

660.000 
Romanyalı 

Bu gayeye 
iştira"' ediyor 

Kahire, 17 (A.A.) - .A.1'1: 
"Bourae EgypUenne, gazeteaiııln 

yazdığına göre General Antuneıko. 

nun rejimine taraftar olmadıklan ı. 

Çin Romanyadan Orta Şarka selen 
Romenler Romanyanın latlhlllı için 
müttefiklerin yanmda yer almafa 
karar vermiflerdir. 

DemokraaO.rtn tar&fmı Dtlaam e. 
den ve balen Amerlkada yaıayan altı 
ytız bin Romanyalı mücadele edecek.. 
lerin blrlncl gurubunu te§ldl edecek. 
tir. 

Pek yakmda merk9zl Lorıdrada oı. 
mak 0.Rre btr ~ Rom&'DJ& "'1. 
kbletlt.eiııılıa~. 

Orlaşark İngiliz 
filosu kumandanı 

Amiral 
Kuningam'ın 

beyanatı 
Kahire, l'7 (A.A.) - Orta Şark ~ 

glllz flloeu kumandanı Amiral Cuıı. 

ningham, haftalık aaker1 "Para.de., 
mecmuasının ilk yıl dönümü mUnue
betlyle bu mecmuada yazdıfı bir 
makalede diyor ki: 

Orta prk mubarebMinck blr ııene 
evveline dönWUne, yaınuı yapılım§ 

olandan dolayı da iftihar edebiliriz. 
Hepsi bundan da ibaret değildir. 

İlerde, dalma ıtıatırlıyacafım bir 
§CY varsa, o da l§birllfi dersidir. Harp 
eden bizler, Uç muharip ınnı:t meııaup. 
lan. her zamandan ziyade blrblrlml
zl takdir etmetı öğrendik. Bunun ıcı. 
rlki ba§kaca blr kuvvet cSoturur. 

Orta şarktaki bizler , nlbat zaferin 
kazanılmasında uhdemize büyük bir 
vazl!e terettüp etmekte olduğunu ba .. 
tırlıy&lım. 

Bir Rus generali 
diyor k i : 

Almanlar kaybettik
leri tankların 

.. tebliöi bir kısmını 
~~~~~ :=\:~ Telafi edebilir 

lg 
~1ı,4hatoa günü kıtaıarımız bütün 
'boYUnca d~mana k&r§ı harbe 
~•:rıeını§tlr. 

lııt~tı lnınızıa ifblrllği yapan hava 
~lıeı.:l'inıız dll§man kuvveUerine 
~lrnı ind1rıneğe ve tayyare mey. 
'- Ge da tayYar:':rine taarruzları. 
~ etmıotır. 

~t "*'·~ &hnan katı maıamata gOre 
2ı Ge~ıaeta evvelce blldlrildlf\ gibt 
~ttır 26 Alman tayyal'di dU,UrW. 
ıa · 
~toata 29 Atman tayyaresi 
~, ll§t.Ur. Blz, :U tayyare kay• 

rüat lllllll•n 
kallaaaoü ad•• 

ıet11t1na811 

Müşkül 
olacaktu 

MoMova, 11 (AA.) - Genenl 
Sukov'a göre "Almanlar dtlpl&D bat. 
tmd& blr pd1k ~ dan IJl&nt 
ola.il ~ ~ llifldleriDI ttuhn 

Viti, 1'7 (A.A.) - Ofl: 
mumlyetle Cumarteai günleri akte,. 

dilen nazırlar mecJ.Lai dUıı toplanma. 
ml§tır. MecU.ln ıeıeuk hafta ba,tmda 
müzakerelere ba§l&yıp ba§lamıyacağı 
malQm deflldir. 16 Aguatos yortusu 
milnuebetiyle Vltlde siyaaı faaliyet 
azalmııtır. Muhtelif Fre.ııaız dairele. 
rlnin mutad faaliyeti ağırla§mııtır. 

Dahlll haberler aalıUında alman 
haberlere göre, 9-10 Ağustos gecesl 
Havra°ya yapılan auikut hakkında 
Vitlde ba§Jıyan tahkikat OD kadar 
gencin tevkitlle nc.Ucelenml§tir. 

Vifi clvarmda ktln Cuaeet t&§oca. 
tından çalmmlfOl&D bir kaç kilo ~ 
nI&klı madde mUaadere edllmlft1r. ln.. 
filAkm bazı maddi baaara aebebiyet 
verdilt fakat ineanca :ııayiat olmadığı 
hatırlatılmaktadır. 

Diğer cihetten Jlontellmarda ln!J. 
ltklı bomba ile öldUrWen lılar Dormoy 
.rnııaeleıd lı&kkmda .mWt emniyet eer. 
~· tara:md&n yapılan tatlılk&t 1 
dWalll etmektıealr. ıhııtirı bir ıs tls_ 
ttınOe bulunulmaktadır. 

Nlade bir bavulun içlnde ta§ldıkla. 
n bomb&nm lntiltkile vücuUan dellk 
detlk olan lkl erkek ile ibr kadm bak 
kmda yapılan tahkikat Montellmar 
zabıta.mıa tevdi edlıml§tir. Tahkikat 
CSerlnletUrilmektedir. 

YWtaek koınlMrllk Yahudiler için 
memnu olan meselelere dair metini&. 
re katı ,ekillerlnl vetmektedlr. Yahu. 
dllerin doktorluk mealeğlne kabul ve. 
de§ik olan iki erkek ile bir kadın hak 
kmdald karamame yakında lnaiıar 
edecek tir. 

Bu kararnameye göre Yahudi he. I 
kimlerin mlktan her eU-eba odaıunın 

.... Denini 2 Del aayf&da 

• 

Miraç kandili ı • 
perşembe Bır Jaoon 

. 
gecesı 

20 Aiuatoı Çarp mba gü. 
nü Receb ayının yirmi altı. 
sına müıadif olm~kla mez. 
kur Çartamba Aktamı (Per. 
tembe Geceıi) Leylei Mi'raç 
olduiu ili n olunur. 

lstanbal Müftülüğü 

k&rp açtıklan aeferde peka.z muvaf. 
faldyeUe tatbik edebllml§lerdir. Al. 
m&Dlar fimdl bUtUn kuvvetlerine da. 
ha atatemll bir taarnı.zl teoklltt ver. 
mek meoburlyetlnde bulunuyorlar. 

Pravd& gazeteein<Se "Alman tank. 
ıarmm kullandıkları t!biye,, b&§lıfı 
attmd& yazdıfı bir makalede Sukov, 
fÖYle diyor: 

Alm&D tanklan art.Ik bqlı b&§ma 
barek&tta kullanılmıyorlar. Doğrudan 
dOğnıya piyade Ue ~llği yapmak 
auretlle harektta iftirA.k ediyorlar. 
Bundan maada mubtelU bUyUklükteki 
tankl&n blr grup halinde toplıyor ve 
bunlan topçu ve piyade ile takviye 
ediyorlar. Bununla beraber Kızılordu 
bu yeni Alman tt.blyealne karoı koy_ 
m&k için lcabeden tedbirleri almıgtır. 

ao.,et i8tllıbarat tınroeuna göre 
Almutar altJ battalık harp zarfında 
aıtı bin tank k&ybetm.ı,lerdir. 
Bu rakam U tank ıınwıma muadil. 
dlr. Bunlardan bir kwınmm ttm1ri 
mQmkQrı ol8a bile Almanlann mUhlm 
Dlikt&rda tank, tank dafi topu, mlt. 
ralJÖS " zırhlı vuıtaıan kaybettlk. 
JıU'bd k*11 etmek Jtzmıdır. Bütün 

-- .,.,.,_. 1 Dd ........ 

aOrDşD 
--0---

Ruzvelt • Çörçi 1 
beyannames n ı n 

8 maddesi 
V ilsorun 

14 madd"esı ne 
benziyor 

Amerika, 
gene harbe 
gırecek mi ? 

T,okyo, 11 ( A.A.) - Ofi : 
Princ Of Valles zırhlISinda 

Ruzvet ile Çörçil arasında ya • 
pılan deniz mülakatın.dan ve bu 
mül8kat esnasında Amerika kuv 
ketleri ~kumandanları sivil el• 
bise giymiş oldukları halde Çör
çil ile ingiliz bahriye ıbirinci Lor· 
dunun üniformalarını giymiş ol • 
duklarından bahseden İngiliree 
Münteşir ''Yapan Times Adver· 
tiser" ismindeki Japon ga7.etesi 
şöyle yazmak't4dır: 

'Harp gemisinde çıkan beyan 
namenin sekiz maddesi Vilsonun 
14 maddesine meşum bir suret• 
te ben7ıeinektedir. Vilsonun be • 
yannamesinden krsa bir mUd • 
det sora Amerika haııbe girmiş· 
tir. Bu sekiz madde ile acaba 
ayni ~ olacaktır? 

I 

Berlin bildırtyor. 

Alman - Fin 
hücumunu 

durdurmak is~erken 
Ruslar 

bir noktada 
1300 zayiat 

verdi 
Berlln, 17 (A.A.) D N .B. 
FlDJAndiya cephesinde SovyeUcr , 

Alman ve Fin kıta1armın ileri hareke. 
tini, mukabil hücumlarla durdurmak 
istemi§lerdlr. Bu ~en Sovyetler 
harp meyda.nıda 1300 om bırakmıı • 
lardır. 

Alman askerleri, teslim olmak isti. 
yen Sovyet askerlerinin siyası komi • 
serleri tarafından ö!ClilrUldUklerinl 
bir kere daha müşahede etml§lerdir. 
Bu mU§ahedelerl bila.hıra Sovyet esir. 
leri tarafından teyit edllmlştlr. 

BOGA Dô(;OŞO 
SEYREDERKEN 
Boğa döğüşüne 

karıştılar 
Sarag086ı, 17 (A.A.) - A!i : 
Burada yapılan bir b&ğa döğU§ündc 

seytrcllerden on klgl ellerinde pelerin. 
ler olduğu halda sabaya girmişler ve 
boğa döğüştıne lştlrAk etmek iste. 
ml§lerdir. Her ikisi oo ayni boğa ta
rafından tehlikeli surette yaralatımıı 
ve hastahaneye kaldmlmı§lardır. 'Sun 
lardan biri 17, diğeri M yaşındadır. 

lngiliı.!Prm eıı ~ t oı l.. , · ·Kral 
Oorç,, tuı glhertcOOn alınmııı en yıetııl 

bir resmi 

• 
Almar dar 
Moskovaya 
3 üncü bir 
taarruza 

hazırlar.ıyor 
-<>--

Cenupta 
Ruslor 

icabında çekllırse 
Bütün rıhtım, liman 
ve nakil vasıtalarını 

Tahrip 
edecek 
Londra, 17 ( A .A,) - Daily 

Telegraph, gazetesinin Stokholm 
muhabiri yazıyor: 

Hitler Moskovayı her ne ba • 
hasına olursa olsun almağa ka
rar vermiştir. Zanedild iğin.e gö • 
re Mareşal Von Bock Sovyef 
merkezine karşı üçüncü ibir taar
ruz hazırlamaktadır. Bitlerin bu 
kararına sebep şudur: Moskova 
düşm~e Hitlerin gururu ve pro 
pogandasının yiyeceği daııbe 
ciddi olacak ve bunu Alman mil
letine izah etkem mümkün olamı 
yacaktır . 

Sovyet istihbarat büroounun 
bildirdiğine göre, Alman hatla • 
rının çok gerilerinde hummalı 

O.- IJe\.'BDlJ % ncl aayf&da 

vı,ı l'ransası ile 
d6 Gol arasında 

Yeni bir 
ihtilat: 

Fransaya dönmesi
ni kabul ettiği 

askerleri 
Dö Gel, zorla 
kendi yanına 
ahyormuş 

\ ' i i, 17 (A.A.) - Ofi: 

Fransız bükfunctl, AltkAda İngilir.. 
ler tarafından kabul ve teabhüt ed.I,. 
len ahk!mm açıkça ihlAI edllml§ bu. 
lunmasını protesto etmiştir. 

Filhakika, General Catraux Vl§i h~ 
kQmeUne sadık ka lan §arktaki Fran.. 
sız aııkcrlerinln anavatana llUbakıan 
için Akk!da yapılan anlll§lllaya ria. 
yet edileceğine işaret etmekle ibera. 
ber bunları kendi c.mrl altına almakta 
bulunduğunu da tngtıız radyosu De 

ne&ırcdllen bir mesajla blldlrml§Ur. 
Dö Gol taraftan olan Generaı cat.. 

raux şimdi Vişiyc sadık kalan Jl.'l:aıı.. 

sız askerlerini kendi yamnda meıWd 
almağa 1cbat' etmektedlıı. 
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13ic, iAi H04ta : 

Müsabakaları 
• 

Muhtelif ,. il yet ve ka.sıı.lıalaruııu.chı.n gelen h beri rde yUune 
t • vlk tnUsab31mlnr.mn yaı>ıldıfı haber vnlllyoı·. 

l\femll'..k~flmJzirı ilÇ tarafı !SU ile çevrllldir. Uıı.na rııgmcu: l~ı Vilıl· 
yetıcrd dl'~!, htllertıııhd1!ı t.UC d im glttnl<•r J ılı, yliune bfien_ 
l r ~ pannakb g · tcreook kaclnr :ulır. 

ııaıkımız ar:ı .nda d nlze lc:ı'1Jı olan bu rağ~'tsizliğin &ebc·pk:rl. 

nl nı.r \t' bulmak mUhbıı b!r tetkik m~"7.undur. bunu yapmak "'~ 
df"nhe rağbeti t~lk etmek l!K' ı;por blrliklt'rlno dü er.. mz ~alnız 
ull3 nl'f't etme!• lstlyonız hl nlf!vıılmd n nw.ulm yııpıl3n bu yüz,. 

ı teı.vlk mütah! alan findEX".e porun bu ııbesl lle nl:ıkah ola.nlnr 
ında J.:ıtlmarmılı ve mUsalY.\kayı kısrn :n n-kor kırma halinden çı.. 

rar k blıtüa '11Ayet yahut tılttlin kasaba dcli~lılannı u~'a glr-

111('{,"t\ "" J üzme 1)-lrenmeğe alıştırma mevznn "trafında gı·nl lct met\. 
d r. Dı:>.nlz evı.-tsı de nğaç 11e kadar ihtimam goıd".rcc~.ı; mı>. 
lii Merdcn biridir. KN SON DAKiKA 

dm n bir köyünde-define çıktı 
At/dttı, 16 (llwmsi nıuhabiri· 
·-: n) - Kamer köyü civarın

da geçen sön yapılan hafriyatta 
Truva1ılar devrine ait olduğu 

Almanlar Mos~<0vaya 
3 üncü bir taarruza 

hazırlanıyor 
.Batita.rarı ı d sayfada 

bir faaliyet muşa'hede edilmekte 
dir. Almanyada, Fransada ve 
merkezi nv.n.ıpanm her yerinde 
bütün sannc~ kamyotilnrı sefer • 
her edilmistir. Bunlar al~laccle 
et,phe~e mayimahruk tasımak 
t dır. Çünkü Rus şimendiferle -
r .rrin :t>n hususta Almanlar tara 
fTJ-ıdan kullanılmadığı sabit ol -
m ı tur. Kam}"Onlar delik deşik 
olmu yollar boyunca ve kendi • 
1 rİI'· Sovyet tayyarelerlndcn giz 
1 k i~n fenerlrini karartarak 
ı rlernekteıQir. 

Rusların soyledığine nazn .. 
rnn, Almanların eenup Sovyet 
ordusunu muha n.rn ettikleri ıd· 
dia ı ir cihetten dof.:'llluı:.dur ki 

iman arın Odesa ve 1ikolayef
de mu nkün olduğu kadar fazla 
tutma <•in gerilerde kasten bir 
ı ,t r So y. t l'U\'VCti blrakrl • 

-.+rr. Ic h ı rse bu kuvvetler 
h ·deri. rı tımları, lıma.nları ve 

l'u un vr· f n tesi atını vesa· 
tahriTJ rcJ ceklerdir. 

t an hava kuvvetle • 
"\ nn kontro•unu ele alrr-

1 r al E ınienm 'nın ordu u 
p ,.•ın o ta-afrn:ı cekmek 
d h z·'\:ad ; ·' e ?ktir. Fıt 

st m ' :\k ki butun 
ı ' · nl rmın Rı1ıı; ""'r tnra-

M :ı. ı v f'ete fa~1 =vt'tkrı 
rrn t ' r üslerini n:

m~ ı "'İne ve ordu 
m 1 rine mani ol 

B r Rus "'en rali dı• or k': 

zaıuıedilen bir mezar içinde ıbir 
altın taç. bir bilezik ve bir de 
küpe çıkmış . Hafriyata niha_ 
yet verildikten bir sene sonra 
yani bir kaç gl.in evvel Süller kö
yünden Ahmet, Mehmet, Abdul· 
lah v Hasan isimli dört köylü 
hükumete mür .ıcaat ederk hafri
yat yerinde lbir define buh.mdu_ 
ğunu bildirmisler ve arama ya. 
:pa.bilm · · çin ruhsatiye istemiş· 
lerdir. Kendilerine ruhsatiye ve· 
rilmiş ev bu dört kövlü aramaya 
baFlamııılardır. Arama müsbet 
netice vermiş ve evvela bir kaç 
ufuk hcvkel, bir cok çanak çöm_ 
lekten sonra nihayet bir mezar 
meydana çıkın \er. • ~ezarm içi 
kumla doluyd ı. Ih! kumlar ara. 
o::m.da parçalanm·s bir altm taç, 
bir tek ki.ıpe, kaba yapılı bir çok 
kolve t~ı bulunmuştur. 

Hafrivat, nür\'eyyan olara!· 
tnvin edilen muallim Arif Kutlu· 
nun nezaretinde deYam etmekte. 
dir. Yeni bir şey cıkarsa aynca 
bildireceı!im. 

ispany ada 
askeri 

manevra ar 
adrld, 17 (A.A.) - GeMral Lor- ' 

don'un kumandası nltmdakl 1l inci 
tUmenin mnn<'vr 1 rl Vl jo civarınd:ı 

ccreyıın elm .. ur. Madrld nskerl vali_ 
si General Szıllquet ıfo mnnı-vrl'lerde 

h zır bJI ınmu tur. 

rl 
t.:şlyl y pıımı ve bomhudıman tay_ 
varl'!erlvll' mo'örlli r'lkll'r de lşti. 

Üsküdar 2 ci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden : 

o 7 n 
Üs \ d .rda Çamlıcadil Kıs-ıldı cac. 

d lnu .M lllC't b.'lhçesl k n1ıaınd ı 121 
No lı Zıv r ko.şltUnde ıkım l eden 610 
:'\im ti'l t'mit adındnKi çocuğa blh il': 
aru: " a nı ha:ıc !r mık m Sat hnnın 
\a 1 Uıyln ıe 4 ı 9.,7 •ar h 'lde mııh_ 

oı.ınur. 

i L Lİ Ş,E F 
Dün yapı usta 

okulunu 
ziyaret ettiler 

Şekil değiştirerek işliyen 
otomobiller hakkında 

• 

yet tablll, ____ ta 
Auka.ra, 17 (A.A.) - Milli Şef 

reisicUmhur İsmet tnönli, dUn 15.30 
da y .-ılarmıla Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel, teknik öğretim 
müdürü Rliştü Uzel olduğu halde 
yapı usta okulunu ziyuret etmiş -
ler, duvarcılık, mamngozluk, dUI· 
gcrlik, tasçılık atelyelerini, sıhhi 
te.sisat çalı.şmalnrmı, sanat okul
larında ynpılıp depo edılmiş okul 
alet ve makinelerini, talebenin 
bütün çnhşmalnnnr, okulun ileri 
yıllar projelerini, yeni yapılan sa
nat okulu ile motörcillük okullan 
inşaatını tet..k k etmişlerdir. 

başladı 

Gördükleri çalışma usul ve veri 
mind<'n memnunluklarını ifade bu
yurmud::ır, değerli direktifler v<'r
mişler ve okulun <lefterine (yapı 
usta okulu) ~·azmak suret ile (in·
şaat usla okulu) nu hu güzel 
türkçe is"mlc adlandmnI§lardır. 

Yapı usla okulundan Gazi Ter
biye EnstltUsü bahçesinde, omdn. 
tatilı geçiren Yüksek Öğretmen 
Okulu ve ensUtu ttılebesile ko
nuşmuşlar, müstakbel öğretmenle· 
re kıymetli öğütler vermişlerdir. 
A.kşam 19,30 da buradan, genç ı 

talebelerin saygı ve sevgi nlk..u5 -
lan arasında müeeaescden ayrıl - ı 
mışlardır. 

Hususi otomobillerin işleme
leri koordinasyon karariyle me· 
nedilmiştir. Fakat son zamanla.
da biı- çok hususi otomobil sa_ 
bipleri, otomobillerinin arka ta. 
rafına bir sandık koymak veya 
arka 4a.mlarııu parlak ıbir plii.ka 
ile kaplamak suretiyle kamyonet 
şekline sokmakta ve serbest ser· 
best kullanma.ktadırlnr. 

Vilayet. bu lıusustnki şika
yetler üzerine tahkikata başla. 
rnıştır. Bu giıbi sözde kamyonet. 
ler işlemekten tekrar menedile
ceği gibi, yeniden kılık değişti. 
recek olanlara (la müsaade edil
mivecektir. 

Bazı taksi şoförleri bu husu.::· 
tn şöyle demektedirler: 

Son z.amanlarda lstnnbuldn 
bir hayli kamyonet peyda oldu. 
Bizim bildiğimiz kamyonetler 
pirinç cuvah, c-azoz yahut bira 
~işesi veya herhEn~i bir eşya 
ta.1ır· Fakat bu hus.usi otomo!.. l 
bozması, kamyonetler sade<:ıc in· 
san hem de, çık ve kibar insan· 
l .rı taşırlar. Bilhassa Florya ve 
Boğaziçi tarafına işleyen bu 

Nuri Demirağ Gök okulu 
ve uçuş meydanı 

Bugün Y~şilköyde merasimle açı ldı 
\'tııllkö)dc Türk eU3lo ynpthuı ı ot gezmişler, bllAhıre luu.ırlanan hu· 

1'ürk ı:;ımc,:lerl tnrnfındıın uçurulan u i otobüs ve otomoblllt:rl l"e,l!kı>_ 

tayynrclc.rln u ri Dernlra tltmlr :ı. ye gttıı:ti$1erdlr. 
tQl3 1, bıınpr v-e ııQu mcJdıu11n1J1 

açılma töreni bugün gant ı2 de J'llP" 
H:u.ırl:ı,n n progmnu' g ore m em sf. 

ıne lstlklfil m::uııı,ıc bıışlanmı!ll, daha 
pılmıııtır. sonra .fabrika mhlttındlslnlndcn Kad ri 

T,orootkı ınemll'lketlz l n tnnınıııı<J si.. Mın1tan (Havorıhk) ınr.vnm "tmfın

mıılıı.rı haınr bultınmu;,bı r. J)avcllller, da bir fW)l6'• V4'mtl, Vf! hHAhır" Milli 
ı;ab:ıh IMUlt 10 ıl:ı ı V\ •il Boı;lkt ıı takt 

1 
Sef f!ınıet lnönUnlln mahdumları 0 _ 

Nurt Dtımlrağ tannre etüd atöl) J,. ıner lnluın fubrlkn.nın açılma torıınlnl 

ynpmıstır. 

Alman tayyareleri 
Dün gece Moskovaya 

varamad ı lar 
l,oııdrıı l'1 (A.ı\ ) -B.H.C. 

Moskovadnkı Röytcr muhabirinin 
lş'ıırııtına göre Alman tııyynrelerl, 

dUn gece 'Moskovnyn ıaa~ruzıı teşeb_ 
bUs etmiş er de şehre vurmadan da
ğıtılmışlardır. 

Rtiyter muhabir! son gllnlerdc 
Moskovayn kıırşı yapılar. hııvn akın . 

lannın hafi! olması, Alman tayyare .. 
lerlnhı Ct'phed meşgul olduklannı 

gö. t'rlr. 

SO\ \ ' t:T TAYl.ı\.'Rl'.:J.JmtNl!li 
A!UNl.AIU 

J.oııdrıı, ı; (A.A.) - H.n.c. 
SoYyct hava ku\'veUer. Berl!n ve 

Stettiıı ıehrinc yaptıkları akınlnrda 

nskeri .tıedC"flcrc bir çok yUksı-k lnfi
.Ak ve yangın bombalan ıılm~lar ve 
snllnıen ilsierlnc dönm!lş:erdlr. 

Öğleden SQnra Nuri Dt·rnJnığ ok ulu 
talebeleri ve Nuri Demlrağm QOCUI.:. 

lan. öJ:;rretmcnlcrl Basrlnln ldarcttlnde 
uçuş tecr\iooleri yapmı lnroı r. Ru 
~rUbclerdc ronare~en pılJtl3litl" ~r. 

7.llk ntın:ı. bıcrilt 1 yapılım~, nıin-af,. 
fııki)etle netkelemnlşllr. 

Kahirede bir askeri 
toplantı yapıhyo~ 
l"retorla, 17 (A.A.) - Resmen bil_ 

dirildiğine göre, Cenubi Afrika ba~. 

vekili Mareşal SmuU!, orta şarktaki 
cenubi Afrika kuvveUerinl teftiş et
mek ve Orta Şark İngiliz ordusunun 
başkumandanı General Auchlnleck ı. 
l<' görUamek Uzerc 10 Atuatosta Ko. 
hlrC"ye hareket et~ıiştlr. 

Bu, Mare3al Smut.run ıtmall Afı-1-

kadaki cenubi Afrika kuvı.·etlerine 

yaptığı UçUncO zlyantidlr. 

kamyonetlerin arlialarma :ilav ... 
edilen sandıklarda da mayo peş.. 
tema! ve deniz topu gibi plaj eş· 
yası ta§ımaktadır. 

Bir çok kim elerin nazarı dik
katıni celbeden bu mesele uzeri. 
ne biz de bu gibi husu i otomo. 
billerin ııumaralarmı kaydetmi· 
ye başladık. Tcsbit etığimiz mı
maraları istenildiği zaman alaka. 
dar makamlara biklireccği7h __ 

Uçan kaleler 
Dün Bres t dok larını 

bombaladı 
l.oııdnı., 17 (A...\.) - ll.8.0. 

İngiliz bava ne ... :ıı cUn1ıı rcamJ teb. 
llğl.: 

Blenhelm tayyareleri, c1Un Fransa. 
da Sent • Omer ha.va meydıınlle tren 
mlinakalo haUarını bombardıman et
mişlerdir. Znll tımız 4 tan·nreden i. 
barettlr. Buna mukıı.bll 19 Alman tay. 
yaresl tahrip edUml.ştir. 

Uçan kaleler dün Babab Brcst dok. 
tarını bombardınınn etmiştir. Bu uçan 
kale avdet ederken yedi Clilşman tay
yaresile murabeye tutuımuştur. Mil. 
rettebat bazı zayiata. uğmmakİa be. 
raber, tayyareyi sa11mcn geri gcUr • 
meğc muvııtftık Olm~lardır. 

Hindiçiniye 
Japon kıtalarının 

sevkiyatı devam ediyor 
Singn.pur 17 (A.A.} Afi: 

Tahli~e edilen 1ngilızl"rlı' ooylodlk.. 
lerlne göre Japon kıtalan Hlnd!çlnlye 
gelmeğe devam etmektedir. Şimdiye 
kadar bu memlekote gönderilen kı. 

tnların mevcudu ~n lliı z bln 

rasmdadır. Fakat blç olmazsa daha 
yüz bm kişllllk tecblznt burada mev
cut bulunmakt.ndır. 

Fransada . yahudıler 
_.. Bnotarnfı l nal &ay/ada 

defterinde mukayyed Yahudidcn gay. 
rt doktorlarm miktarını geçmlyecek,. 
Ur. Bir 'Ctibba odası tarafından hazır. 
lanan defterde yazılı buluııncnk Ya
hudi doktor mlktan hiç bir vcçhlle 
25 Hnzircın l 940 tarihinde bu odanın 
mıntakaıımda. tmmıerl doktorlar lls_ 
lesinde yazılı buluı.an Yahudi doktor. 
ıann miktarını geçmlyccektır. Eski 
muharip olan Yahudi doktorlar için 
istisnai bir kayıt konmU§lur. 

Yahudi meselelerlnlu tetkikine me. 
mur yGk&.•k komiser Xavler Vallon 
Yahudı mcscıeslnln ıılmall ~frlkadakf 

\'aztyetınl mabnllinde tetkik etmek 
Uzerc şimdi C{'zayırde bulunmaktadır. 
l<'ilbaltilta Cezayirde a.ınrla.rdanbe.rf 

yerleşmiş bir QQk Yahudi cemaatı 

vardır. Bunlann Ak\bl::>tl hakkında ve_ 
rlleoek karar baaust bir tetkike tAbl 
tutıılmaktadır. 

...... ...,_._. ... . . .,.,_ . ... .. . . ' 

EV'ı-cla vücudunun zevkini ara· 
dı ~ için ntcş glbı yanan vUcu. 

.,)le İbrahim Kerime sokuldu. Fa
h.t .İbra.'ltinı KCl"im bu kızgın vU· 
C"<. un vücuduna temnsiyle irk.il • 
m >di; h )'{.'Calllanma.dı .. Çok )or. 
gr.u ve hasta görllnilyordu .. Hali· 
mc CC!llfili kendine çekti ve izze· 
ti. nef.si veya kıı.daılrk gı.ı.ruru yp.· 
ı:n!~ış olarak bir köşeye çekildi 
GOzleri yaşla do!muştu, mahçul>l.. 
yetle be.s!m pencere tarafına çe
virdi ve o zaman birumblre kadın· 
lamı ~ erı.tıcr olarak kedertri 
n1 sakla.clıklcırı ru hat; rla dı. 

lbrah1m Krlnı tı-'kr:ırlıyordu: 
- Ne yapayım Meliha? Söyle 

belı ne yapayım! 
- Bu vaz.iyet ta!U!1tıi'mnız gün. 

denberi hep böyle değil :miydi ki •. 
- Fakat aıtık tah.unmul edil

mez bir hlil aldı. i:lnlb•..:kı ben se· 
.. seri~. 

Meliha Cemal b!M•bice elini 
hldırarak wfalr wr lıareketle .tb
nmim Keıria;iıı ~zünil kesti ve o 
wı. ltmııha Kerim ha elin Ut. 
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remPkt~ olrlu •unu g ın!ü: 
- Rira ~dPrim. l'u sözü Jcul

lanmuy.n .. 
- Oh Melllin.. Fakat ben seni 

o kadar <;ok se'>dim ki .• 
- Evet .. Evt t .. Doğru. Yalan 

söylemivorsunuz. Beni cok sevdi
niz .. Buna lhthnal veriyorum. Fa· 
kat bir senedenberi sizi o kadar 
seyrek görUyonım ki .. Bana kar_ 
şı çok so#ı.ık hareket ediyor, dai 
ma b<.>nden kaçar g bi bir vaziyet 
alryorsunuıı:. Hayır.. Hnyır, inkar 
et.me~ıln, nrtık beni sevmediğinizi 
söyleyin. 

- Meliha, ha~at er veya geç 
biz lnsanlardaki ihtirruıı söndürti· 
~or. €n ate il aşklar, ihtiraslar 
hıle küllC!niyar. J.~vet Meliha. biraz 
~ orgunum. f te hakikat bu .. Artık 
fazla Jmka.nç bir kadınla mücade
le edeb:lccek kuvveti kendimde 
bulaD"~vonım. Çocuklarnn da an. 
neleriyle birlik olarak bıma karıı 
bir cephe aldılar. Sizin ı:ocuğumız 
\'ar, Meliha .. Çıocuklarm bizim ha
tatanmıza kal'f! en liddetli cea· 

lan ver<.>n ne amansız hakimler ol· 
duğuııu siz de tnkd ı· ctınclislniz .. 

Melihn Ce1mıl lıdeta İbrahim 
1\eı luıı diıılcmiyor, başını önüne 
nğmi~ dli. llnU~~ordu. lbruhim Ke. 
rım sordu: 
. - Beni dinliyor mwmn Meli
hn? 

- Dinliyorum. 
İbrahim Kerim birdenbire sıı· 

mlmiyetle Mellbaya sokuldu: 
- Meliha, dedi.. Senden ayrıl· 

mnzdan AVV 1 Allahın cnııımı al. 
masını ne kndnr L-,tiyorum. Fakat 
olnuıdı işte.. Allah bu lütfunn 
benden esirgedı. 

- Desenize karınız muzaffer 
oluyor. 

Din Mcıllha Cemal birnz aeı 
bir lisanla htil •il nü bild reli. 

- Karım.. Kanmm muzaffer 
olmaııı ne ifade ederki .. Karım be
nim icın yalnıZ<'a hak etmediğim 
bir sulh ve stikfınun semboPdür, 
o kadar ... 

- Saadetinizi, rahat.mızı nasıl 
da dUşUnUyorsunuz? 

- Meliha, senC'lerdenberi yal • 
nı.--.ca senı düşilndüm. Buna mu 
kabil tın.na ne veriyordunuz? Sizi 
sevmeme müsaade ediyordunıu, o 
kadar değil mi ? 

Meliha Cemal gUzcl balını th. 
rah m Kerimin tarafına çe\iı·erf'k 

yanaklarını kapıanu, olan ıuc k 
g&yaşlarmı göeterol, Melihanın 
bu halini, kcndilline gamlı gamlı 

ba.lı:an, yn~lı gUzel gözleriW görUn
ce İbralıL'D Kerim: 

- Oh Meliha, dedi .. Ne kadar 
da kadınsın.. .Artık ayrılmak cc· 
saretJni gostereblldiğtnı i~n sn· 
nin nauı·ında JuymeUi oldum. Hat 
ta nerede >se yakın zamanda ben. 
d('n nyrılnw.ı olduğundan rst.ırap 
çekeceksin .. 

- Benim size kal'şı çok temiı. 
hislelim \·ardı .. 

- Ya ben .. Ben size tapıyor -
dı.ım Mallha.. Fa.kat siz böyle er
kekl<'r tarafmc!nn tapıhnıyn o ka· 
dar alışmıstmtz ~i .. Bu halim siz. 
dC! btiyUk bir tefilr bil~ yııpmıyor
clu, S zi o kadar cok, o derece bü· 
~ ük bır nı-:ltla sevıyordum ki.. 

Melıha Cemal tekrar nni bir hid 
d<'t!P sevgll slnJn sözün il kesti: 

- Oh, rica ederim, benimle bu 
şekilde konu mayın., dedi. Kendi· 
mi ölmll~ ve sizi de mezarrm ba. 
şmda ağlıyor zannediyorum. Bav
le klfı~fk ~ekillerj bırakalmı ca
nım.. Ben öyle klAsfk bUyU.k aşk· 
lar '.\aşadnn ki böyle facialarla nl 
hav t bulı!un .. Aynlmıya gelince; 
o da gayetle kolaydır. Susar, 
mektubu Ju~flerdin.. Ben de bir 
daha eana görllnmezdlm. 

- Benden nefret nrl ediyoreun 
Meliha? 

- Neden beni terkediyoreunT. 
diye Meliha lbrnltim KflrimJn su
aline bir ıma.llc mu.kabele etti ve 
devamla: 

- Neden benden ayrılıyorau • 
nuz? Haydi bana söyliyemediği.ı:ı.iz 
sakla<Jığuıız sebebi açığa vurun •. 
Başka bir kaduı mı seviyorau~? 
'öyleyin canım.. B'liyorsunuz kıa· 
kanç olmarnl!f gibi orijinal bir ta.. 
biate malikim.. Sö.}!.eyin bunu, o 
zaman beni milthlş bir dütUnill· 
ten kurtarın~ olacaksınız.. 

- Ne gibi! 
Meliha kendini tutamadı ve bir 

denbire heyecanla: 
- Söyle İbrahJm, yoka Ari.* 

ihtiyarlndmı m1? 
Diye sordu. J<ıa.kat derhal bu su· 

ali sorduğuna nadim oldu. 
-- NPdC'n bunu sord\Ull, hayır, 

ben ihtiyar değil, hilAkia o kadar 
gençim ki .. diye dü.~ündü. 

lbrahim Kerim McUhanm bu 
sualine de klbik cevaptard&n bi. 
r:ni verdi: 

- Bilmem Meliha... Ben bunu 
göremedim ki.. sPn sevilen kadı
ıım ywıune balukbğnu :ııanııedi
~or musun? Hayır sevilen kadı
nın içi derinUlderi g&-ünUr. Çün
kü arantlan rörünü11 değil, haki
katıUr. Sevilen bir lıadma be.kar
ken: "Acaba bugün dlinden daha 
yorgun mu?,, <tiye düqüııillmez. 
Arlık bugUn benlr ahat bıraka
cak mı? Nihayet bir gün bana 
ıztırap vı>rmekten bıkacak mı? 

Acaba beni her zamankinden faz· 
la sevecek mi? 

(~wr) 

Bir hafta zarhr.·';ı 

Akdenizdc 
31.000 tonluk 
mihver ticaret 
gemisi_ batırıldı 

Kahire. 17 (A.A.) - B B.O. ... 
ı:e•· Ortaşa.rk İngiliz havo. kuV\'e 

başkumandanlığınm rcım:I teb ıgı: 
Son bir ba!ta zarfmd , A.kderııı 

31 bin toiiluk mihver tıcsret gernl 
bir ltalynn torpido muhribi b.1 1 • 

mı§tır. bit 
Cuma. günü İngillz tayyareleri 

mihver vapur kafilesine hUcunı etır • 
ler, Uç mihver gemisine ve bir torP; 
doya. torpiller isabet etUrnılt'lcrd 
Biri altı bhı dğerll Uç bln toıııull 1 

minver vapuru baunımıştır. .ı.. 

Blcnhaym tipi tayyarelerlmlZ. •ıd 
mail A.frikada d6rdcr bin tonıuıc 1 

dllşman petrol gemisine hücum et• 
mlşlerdir. Bunlardan biri fntilAlt ~ 
rck havaya uçmuş, diğeri at~ıcr ıct:" 
de görUlmUştUr. ., 

İngiliz tayyarecileri, perşcınbe 'ı . ı 1 • 
cesl Ratanya ve Avguııta talyall r-
menlıınnda gemı nakliyatını bo11'1b' 
dıman etmişlerdir. Akdcnizdo ııır t1"' 
landa tahteıbahlr1 beş bin tarJuk 111 

düşman vapurlle bin ton.uk bir )-el ' 
kenliyi bat.ırmıştir. 1 ~'J 

Pasifik' in müdafaası 
\'ıışlogton, 17 (A.A.) - Harıc»1 

nszm Cordcl Hull, Ruzvdt • Çı> 
mUlkatı ncUcesinde Paslfl;Ain ba ı' 
muhafızlığını Blrıeılk !Amerik'11 

il" yapacağına dair Londrada.n geıen ı. 
berler hakkında gazctecDer topııııı 

1 
sında beyanatta bulunmaktan tıntul 
eylemiştir. 

Dün bakılan ihtikar 
davaları 

Asliye ikinci ceza mah ke!YI~ 
dün de, yanın mesai günu oh•,.. 
sına rağmen 19 ihtikar da' lil' 

.. ..ştür 

go~~ göriııen davalar arasıııd' 
Teşvikiye caddesinde 162 nuJ11 
rada tuhafiyecilik yapan ~eıı!ı 

.. t' 
adında bir kadının da rnuhn~ 
mcsi vardı. Nezihe kadın ~or r 
üzerinden ihtikar yapmış ve sO 
gusu sonunda tevkif olunınu$ ' 
tur. . 

Bundan ba.Şka. Sirkecide J{b 
rülü handa 21 numa rada nıc' 
hanecilik yapaıı Şahan bırn ut 
rinde ihtikar yapmış. bu da :ı'; 
m mahkeme tarafından tc\ ~. l () 
lımmuştur. ----c----

Koyun otlatma!( 
yüzünden kavga 

Sa.nyerde, Boru sokağında ıs 
numara.da oturan lbrehlmin kn~ 
Neaıniye AkyUrek, dlln lnrdn, 1{ 
nimı:ı.hallede oturan halkçı Ş vJ<l' 
tin kansı Saliha tle koyun oU•t · 
maılt yüzünden·kavga.ya tutuşınllf' 
tur. I' 

:Iki kadmm ~ ıiddetli ~ 
muş, neticede Saliha eline ge~~ 
diği iri bir taş parçam :ile N ecw 
yenin başmı ya.muş, yOztınU Y'' 
ralamı tır. 

Kanlar içinde b1Mı Neenıi1" 
tedavi altına a.Imnuııa, 80Ç1e k~ 
yakalanmmbr. / 

Gepeu leşkilAb 
Berdiçeften kaçark ... 
bir hapi.lıaneyi atı'• 

verdiler 
Budapeşte, 1'7 (A .A.)' - ott:, 
Berdiçet hsplsa.ncel ~ td 

kilA.tx taratmdan. ~-
Mahpuslarm hemen hepıt lJIJ4 

diri ynnmŞrr. K'ID't1llaa :;:::,, 
lardan bir! Macaı:Aıı*ed 
larma bu hlidi~ IAl".ıu4t,ııtir. 

Gf!J>eU mct00tW'! ~_,.. ,JI 
ve4 btlttin m8bpwilııln ~~ 
ve duvaıia.ra pebd ~ 
sonra. binayi it* •Mtın•mı'111'1ıı7=,11•4ll ... ,. 

· Alevlerin a.rasn'ıdan ~ 

muvaffak olan bu.ı JMhpı ' nr .~ 
piRa.nenln methatine ~ ~ 
ınitralyöz ateşiyle öl~ 
dir . """""" 

POLIS'te: 



lstersc tıırz.f~ ven.> lm Mdi.:3e kn. 
pansın! 

DedJğini lllllaLtı. 

Necip de ııuçlunu.n tu ıtırafı vogon
da zabıt tutulmalı Uzer davet edildi. 
ğı zaman <!a tckrarlaaıgını sövledl. 

Birinci §ahit Fet'ı' ıfadeslndcr. ba~. 

ka şunları do. ua.ve edere!\ dedı, iti: 

- HAdisenin .mUe 1f bu ~ek!l nr. 
zetmek üzere olduğunu gor .. nCC', suç
'unun y,anına gittim Ma 11;;ıdıın bnrı1ı 

t rmakU. S:.ıı;lu tcıtll ım k bu: ede: 
r k: 

!sterse para aa, tar.ı ye de \ere
yım \'azı:; ç.:ıuı ı dedi. 

Fakat aıl:ııdaşım kabı..! etmedi., 
S.ıç u t t"r Mu ~mcı YRprak1Jnlnn 

nn t ' b!rin1 k ı etmedi v 
yine e<>k ü tt--'l•rıac ı' r f'C'erek: 

- Ben o ôlfatı yanı..:.~al<ı kaaın 

ıç ... ı kuJll.n:l:m Ve tıöy mı idi <te yıı. 
ıuna ulurtmnı'ın c.ecıUU.. t.ın enalcyb, 
bU'lları kabul ı; tm )';)J"Ulı, O\ U' 
Mu1'aı rn ıo ualt1k ct.. l•ı nıt11U 

NeUceil tı k•m CclM <ıı.ıçıımun. dıı· . 

vacıy1 knıa~.ık r.u::ururd nıeııcn .•ıc 

yUzUne karş. ıahklr ctlı('ını at>lt 
göre.hl V\' ı ~.ıdLSlni :; gl\.r bapso, l llrıı 

para ceza..ıru vo m.Jık.:me ması·eCia. 
rm Cidem<' "'e mııhlt<l etti. 

Eöyleco Muammer CUnı;-1 kn:ıunı 

noktada hnklı çıkml§ vıe KrndJslne 
hakarette b;.ııuuanı mahkQm E>tU :mı,,. 
ti. Fakat bir kadma yı.> • v rmcylp de 
lnnt \<;!nmi ırlb1 &onraı,lrnı ~hm bir 
erkek arlmdaşma o yen vermek r.ok
tn.sından haklı mı idi 1 Bunu okuyu. 
cul rm lakdirlnr J;ıır. !,ı ·oruz 

ADtı.:tJ l\fUllAHlHl 
wwwwwwı:a '.:tt::eı:aaW!' 1 MC 

truıslllnl t<'.rclh ~der ı;ürünUyor. 
.l\lunzzam bir t.ekn :"eaı ve mü~ 

hnssıs işçi ordu una !dd•'tle nuıhtaç 
bnluruı.n memlelrntlmlıdr 

- 1 anyorum. No olıırM yaparmı! 
Olyrrel• kapı kaııı ılolnşan tiplere 

her glm rnııtlamamu:ın ı<•·IMml işte hA. 
ili sünmiycn bu mcmurfnk zihniye.ti. 
dlr, Halbuki biı. g<'ntı bir dm lr.tlz. Çok 
ynplll!!ğa, ç-0k l'tlratnmı:;t muhtaca, 
\'<' on hlnle.roo, )Uz binlerce demJrcl 
ll'lnm. marnnKoz l'.zım, motöroU IA-
7.rn, te.'ivlyttl ve lm lizınL 

İ)1 bir f'nbrlka t ı;ılsl hu meırn.lckette 
on tıı.rıe, ) Ilı. t.anr ynnm yamalak 
il e mt"'lllnuııdnn daha k~ metlldlr. 
Türk 1 tlkbııll oannt llM'k~leril'lden 
çok t;e) lf'r bekli ·or. 

N . (Cl'MHUHlYET) 

Annem bermutat kaşlanm ~a
tarak: 

- Öyle ya, insan ıba:b.1cığına, 
anneciğine bir kere olsun tele. 
fonla geç kalacağını söylemez 
mi? 

Sadi imdadıma yetişti: 
- Telef on dediniz de, yenge

ciğim, aklnna geldi. lstan'buldaki 
telefonlar ne kadar iyileşmiş. O. 
tomatik oluşu insana vakit kay
bettirmeyor •. Eskiden o matına. 
zellerln sırnaştldıklan neydi? 
Mutlaka ufak bir cilve kmnadan 
numara vermezlerdi insana .. 

Ben yazlık mant;s>mu çıkardım. 
Şapkamı .zaten yolda çikarrp 

koluma aaml§tım. 
Bunları bir tarafa attıktan 

sonra., babamın yanma oturdum: 
- Tatıı tatlı konuşuyordu'k· 

Sinemadan çıkar çıkmaz saate 
baktım.. Güneşe baktım, geç 

!Bic 1Jaf«tuı 1Jaşkışa 
™" tcw: - .,, ,,_, ,_, ,,_,, ~ .-

1 ı ve n • 
ı-

esten ··s On • er 

SıKILGANLIK,insanın mezi-
yetlerini örter. Bu yüzden in

san, mez.iyctleri sayesinde ileriye 
doğru odım atacağına, geriye gi· 
der. Bu kusur, dimağı soğutan bir 
tipi gibidir. Onun yüzünden dil, 
adeta donar. irade kuvvetiyle, sa
bırla ve sebatla bu kusuru yenmek 
lazımdlJ·. 

görüş 
leri, beraber çalı§mak mecburiyc
tmde bulunduklarını hor görmesi, 
hiç şüphe yok ki, sığılganlıktan kat 
hat fazla bir kusurdur. 

Aşırı derecede sıkılgan, sinsi, 
acı sözlü. yahut budala olmak sizi 
muhitiniz.de dost kazanmaktan alı
kor ve bu hal, karakteriniz üzerine 
felaket-getirici bir te~ir yapar. 

Sıhalganlıktan beter bir şey 
vard~r. O da insanı kendi kabuğu
na çekilmeye sevkeder. Bu da ken
dini başflalarından iistün sanmak 
hissidir. Bir insanın, etrafındaki-

Hepimiz, içimizdeki nefretleri, 
husumC!tlcri değil, sevgileri inkişaf 
ettirmeye çalışırsak da.ha çok isa
İlet ederiz. Bu ~ayede dost kaz.anır 
ve arkada.şiar tarafından s~viliriz. 

Tarihin seyrini değiştiren bir aşk hikayesi: 

E lenm. yen aşıklar 
KONT ROBERT'LE BiR TABAGIN Kili OLAN 
GOZEL ARLETTE NASIL SEViŞMiŞLERDi? 

(B:ış tanlfı diinkil sayıda) 
Bu işe blr nihayet vermek lçln gi

dip kızı bulmaya k.u·&.t v rdl. Fakat 
~·olda giderken kızın ırmak kcnarırı
Ga çamlı!!ır yıkayan kızlarda bulun • 
m:un mutad olmııynn, garip mağn1r 
gtızclllğtnl hatırladı. Belki Jak haklı 
idi. Bu bllşkalarına benumlycn bir 
kız olabillrdı. Atmın dh:ginlerlnl çe • 
ktp yavaş yavaş konagınıı. döndU. 

Uu esnada Arldte yı<lnız baJına 
Falals ctrn(nıdakl orınan'arda dola ı-

yordu. 
:filQ unutnmıyacaJr ~klUfu o ba;; 

k1Jt bereltet ki'?UIC gtSrmemlı.ıtı; h r
k~ Kontun kime baktığın~ ani ınak 
için o kadar rnqgul idi k1 .. !Cız bun
dun mf'ınnundu. 

tandığmı mıuıollah biri mca Ilı. 

Yolande gormllş olsaydı ne f t'l bir. 
şey olurdu. Eğer bu kız onun gUIUnç 
utangaçlrğını görm~ olsa ve çama -
§11' yıkarlarken söy1"'1ıgl mağrura • 
ne sözleri bat rlaaa idl buna nallll 
tahammUl edeblllrdl? Bu takdirde en 
hafif hllcum ıu olmaznııydı: 

"GordUn mU 1 Arlettt', hani şu er• 
kek dU,manı Arlette, nlhnyct yel .. 
kenlcri euyn indirdi ve ağın lçlne 

düştU!" 
Arlelte, u.zun ağaçl nn gölgeleri 

altında ylirUrken kendi kendine kız
mağa ba§la.mıJ\ı: dQ§UndUkkırt ah • 
maklıktan bıı.gka bir rey dcaildl. 
Robe.rtin tıakıgı geçici bir meraktan 
başka ne olabUlrdl T Şayet kartüa -
şncak olurlarsa ona çok rt ınua.me
le edeceğini kararlqtırransı da saç -
ma bir düşünce değil miydi? Robert 
onu çoktan unutmuıt\ı bıle! !Böyle 
oeyleri dtışllnmck ne ka(lar abeatt .. 

kalmışız, babacığım! Vapura 
dar yetiştim .. 

Babam sordu: 
- Nerimamn lba'bam ne alem. 

de-.? 
- Bildiğiniz gibi.. Eski file· 

minde. Misafirleriyle konuşmak. 
tan tenimle §akalagmağa bile 
vakit lbuln.madı Nerimanla bol 
bol sinemaya gittik baba. Ne 
gil7.el filmler gelmi~· Biz burada 
bir şey görmüyoruz. 

- Film mevsimi değil, yav
rum! Maama.fih filin mevsimini 
mektepte geçirdiğin için, sine. 
maya Sik sık gitmekte ha}tlısın ! 
Git .• Gez., Fakat benim huyumu 
bilirsin ya. Akşam üstü güneş 
batmadan evde bulunmak §art
tır 

Sadi atıldı: 
-* Amcam böyle d[lş1lnmekte 

hc!ldlchr. (.;eı.çi ilk b&Jkışta bunu 

Arlettenin her gUn bu ormana ge.. 
lerck gezindiği.Dl ve ormaum içindeki 
bir çimenlikte yaUln ağaç 'kUtUğtinU 
kendine siper edinerek üatun<ı oturup 
dı.rıl~dltlni yalnıı: Jak b!ltyordu. Bir 
gün genç Kontu &hll buraya CötUr • 
dU. Arlctto ağaç kUtUğünc yaklaftıfı 
zaman, Robert. ağaçların arkasından 
çıkıp kIZID karşuuna dlkJldJ. Kız. 

bu ant çıkt;Jtan ne UrktU ve ne do kor· 
lmyn dclll.let eder her hangi bir ha • 
rek tle bulundu. sadcoo munis gt;z -

ıcrilo onu ailzdü. Bı! bakışta ltixxuı.d 

eyen y bir ifade ı.-araı ki RolK'l't 
bunu okumakta gecıkmcdi ve h'1 ar. 
zuyu hiç bir zaman bozmayacağına 
içinden yemin etti. 

Kn:, .IOJlra, birdcnbt:e gö.ılerl.ol dik 
ti ve naz k gerdanında peyda olan 
kırmmlık bUtUn çehresine ynyıldı. Bu 
nn mani oınmamakta.n mllteveWt kız
gınlık Ue yerinden fırladı ve ellerini 
blrl'birine bağlıyarak: 

- My Lord diye, bnğırdL Niçin bıı. 
nn işkenc< ye !Uzum g(lrUyorsunuz? 

ll.obert §a§ırm11tı: 
- Size işkence mi etmek? Ne 

mUııaİobet? I3e., 
Cümlesini biUrmede:ı kızın ne 

demek i.lltcdiğ'Yıi anlamı§ sıt>ı bir ta
vır alarak S'filUmscmeı"tc l>a§ladı.

ll§iklr ldl ki kızcağız bUtlln gUn h<ıp 
onu tnhayqUl etmlştL Ona doğN ller
lcdl ve kucaklamak lç\n ıtoııarını 
açtı. 

Roberlin gtilUuuıem sı kızı fena 
halde kızdırm~tı .. Bu, meeum bir gU • 
lUmseme ldi; korkunç, insanı çıldır. 

tan bir gUIUmseme. Hemen kucağına 
atılacak zanne.diyor~u. detü mi T Gö
rür o ıtmdl! 

geri lbir görüş, geri bir düşünce 
gibi teliıkki ebnek ümkünse de, 
hakikat çok acıdır, Leyla! Al. 
mnnyada bile ortalık karardık· 
tan sonra, bir aile kızı hiç bir 
zaman sokakta yalnız kalmaz. 
Genç kızlar, güneş batmadan 
- hatta ağır şerait içinde ~alı. 
şanlar bile - eı.".lerine dönerler. 
Bu. bir aile disiplini, bir aile 
muhabbeti, daha doğnışu bir 
ahlak mesele idir. (Ni<ıe) nin 
dedii:i gibi, bir genç kız ilk önce 
ahlô.kını sokakta kay1bedcr·. On
dan sonra kötü ve sefil muhit. 
lerde. 

Babam, yegenının bu 
sahada kendisine fikir arkadaş
lığı yapacağını hiç de tahmin et. 
ıniyordu. Gür sesiyle : 

- Bravo Sadi.. Bravo! Ben 
seni lböyle ummazdım vallahi. 
Bir çok gençler gibi, Avrupadan 
dör:erken hüviyetini orada .hıra· 
kıp geldin sanıyordutn. Bravo, 
oğlum! Allah senden razı olsun. 
Zaman çok ac ip.. Biraz ahlak. 
tan. faziletten barsedince, insa
na "geri fikirli" dıyorlar .. Fena 
halde sinirleniyorum. Demek ki 
Almanyada . bir aile kızı hiç bir 
zaman akşam güne.sinden sonra 
yalnız olarak sokakta kalmaz, 
öyle mi? 

Sadi ba.'?]'nı sallnvarak baba_ 
mın sözlerini teyit etti: 

Arlctte yıldırım &ibı UZcrio.c atı • 
larnk suratına mllthfş Dir tokat 1D • 
dirdt. Bu o bcklenllmedlk hücum ko.r-
1'1$Uda Robert bir adım gerlleml§U. 

1'"a.kat o, §Öhretlnl bo; yere ka 
zanmamıııtı Dlr lahza sonrıı Arlcttc 
kendini havad~ buldu! Kolları nıruıılu 
yakalanmı,, ayaklar. havada çırpı • 
myordu, Vo o mqum tobcssUmlU 
ağız, ltendl ağzına uoğru gittikçe 
yakltıjtyO"dU. 

- Senden nefret ediyorum! Tik 
siniyorum! 

Diyo batırdı, 
U Ağız yakla~t.Jkça ya.klqtı ve 

.Arlette, Robcrtin dııd&ldannı kendi 
dudaktan UstUnde yan mı hlaectti.. 

Robert. birdenbire kw bırakU. Ar· 
lette, hJddetten bitap bir halde idi; 
kuvvetten tamamile kesilmt§ti. Ken
dini tekrar ağaç kUtllğilnUn UatUne a.t 
tı \'o oturdu. YUzUnt\ lkt ellyle ört -
mllştU. Bir müddet böyle durdular. 
Kız, ynvı:ı.tı yavaş kendine gellyordu. 

Göz ucuyla. parmaklarmın araem.. 
dan baktığı zam~n Robertın önünde 
diz Oökmekte olduğunu hayretle rör. 
elli Robert şoyle yalvarıyordu: 

- Arlctte! Beni af!ct, senln gu • 
ruruna ve güzcllığinc vuruldum. Seni 
seviyorum, ve ap:ım kendimden kuv • 
vctlidlr, 

Kıza doğn! ellerini uzattı. Buıı. 

lar yalvn.an eller 01 .... ' .ln beraber 
kız henüz onu tıttetnı'!k niyetinde de. 
ğlldl. Robcrt onun gururunu t&ııdik 

ctmcmlg mlydl? lıte bu gurur öyle 
çabucak atretmete mütemayil görün
müyordu. Ba§ınt kaldırıp cevap ver • 
mcğe ha%lrtand•. 

Elde kılıç, iki adam YllYB§ ya q 

-Evet, amca! Yalnız Alman
yada değil İngiltcrede de böyle. 
dir. 

Annem , bir hasır kol 
tuğa gömUlmüa, ayağını titrete. 
rek, bu muhawr~y i uzaktan 
dinhyor ve müdahale etmiyordu. 

Den susuyo:rclum. 
Babamla yageni konuşuYor· 

lardı. 
Yemk vakti ya.klaşmıijtı. 
Hizmetçi Sofi köşlcün önünde 

sofra hazırla.yordu. 
Bir aralık annem: 
- Sadi bey! dedi _ karnınız 

acılnnadı mı? 
Sadi gülerek cevap verdi: 
- Bunu neden yalnız bana 

soruyorsunuz, yenge? Burada 
benden başka karnı acıkan yok 
mu! 

Gülüştüler. 
Babam ayağa kalktı: 
- Sen misafirimiz olduğun 

için, yengen hepimizden önce k -

ni ağırlamak istiyor da .. 
Ve gülerek }iirüdü: 
- Haydi çocuklar .. Benim de 

karnım acıktı. Sofiye kalırsa. 
biıi gece yarısına kadar bekle. 
tir. 

KÖ§kiln önünde kameriyeye 
doğru yiirüdüler. 
Babamın bu sırada her za· 

manki tutarağı tutmuştu. O, ka 
rı ına catmadan duramradı. Bir 
kaç adrm ileriledi: 

SAYFA - a 

Fıkra 
rı:::.::::::=.:• 

Hancının cevabı 
Dün_, anın i bn .) crlaık 3 ıı. , fitluı 

3crlodo ek r \t'~n k b\c, f lan 3e· 
rlııd u 'ı• bu yokmu;;: Buuda t:ııcf 
cdooeı ne 'ar, 1ınla3 am11dık ~ 

Tnrorr:t lıirJ bir kö.) de lınna in
miş ! Hnnl'ı ı ansı ik J>er.ı r ıw •nıı, 

c.liınt' • 3 erm Tutar fm.ıı ı ,rorl.:nee: 
- 1! ncı, d~ınl , t>t ı km<'I• mt<>. 

rlm. b:ıld:ın dıı h.ıberln nısun. 

Hnneı Ce\'BP \'Crmlıı: 
- htc soğan, l~t-0 ekmek, hnldrn 

de haberin olsun •• 
D 111\'n bııgtmkl\ vnzl~ ı·t indr l.'6ıd· 

ı lerin "nanı azız" d 0 dfüle rl ,u f>k· 
m ğl bılabHI or mu T (ltur uıı rl 

1 
h:sllıw bin dr(a "Ü.Uı•tıotn: ,.. 

~ 1'' o\SUET'J l:-.O 1 

- Ev nıtnbetll değildi? ya, 
- llerak ctmey1D. Dın-nrlan ac.. 

rutma ld\flcb Ue kapladık... 

yerlerde sUrflnercl· diz çaJo:mtış bu • 
lunan Roberte doğnı gidiyorlardı. Ar. 
lctte, gelenlere duyurmamak cndl§o-
tle tıognzına kadar 11 r yen çığ • 
lı~ zorla zaptıı çalışarak. 

- Robert! Oh, Robrt! Dikkat et! 
Arkana bak! 

Dlyo fuııldadı. 
An\ felO.kcUere alı§km olan Ro • 

bert, derhal kcndinl topıaclı; lıl.bz.a 

içinde kütllğün arkasına geç~ ,.o 
vglllsi.nl. de oraya tekm19tL Us -

ttlnao zırhı yoklu ve bir hançerdt'n 
b.'\fka slllhı da mevcul dPğildl. 

Arlet.te kendini lopıaruıya vakit bu. 
la~tı ki Robcrt biraz ötedekt kil.. 
çUk ağacın kökünU &5k0p hücum e • 
dcnlcrl.n Uzerlerine fırlattı. Bu darbe 
cllcr!nd ki kılıçlan yerdeki yaprak -
larm 1lzerlne dll§UrdU. Onlar iğillp 

kılıçlarını almaya ÇalI§.rlarkcn Ro • 
bert hançerini Qeh-ml§ .tt' Uzerlerlnc 
Mlcum etınişeU. Arlette gözlcrl.nl 
yumdu. Fakat açtığı zaman Robert 
on:ı. gOlUın.stıyordu, ağaç muhadm
lere çarmıh oımuııtu. 

Arlette bu gUlümliCilll'Yi bu ııo

fer mC§um bulmr.dı ve Robert kolla. 
rmı ona açtığı zo.man o bunlann hi
mayesini reddetmedi. 

Arlctte ile Robcrt hiç blr sa • 
ma:n evlenmediler. Fakat hakiki bir 
roman haya,tı ya§8chlar. lotc Vi}yl\m 
tlıe Konkeror (Fat:Uı Vllyam) bu )'ilk 
sek aııkm değerli :ruahsllllldur O 
Vllyam ki bir hUcumlıı. İngiltereyi 
zaptctmi§ ve yarattığı hanedana. dtl1l 
yanm §&hlt olduğu en bUyUk blr Saı· 
paratorluğun tacmı giydi~ti. 

- Hanımcığım! Sen de bu ev
de ad"tA 'bir misafir veya t>ir 
pansiyoner gibi oturuyorsun! Şu 
hizmetçi neler yapıyor.. Neler 
hnzırlayor? Şöyle yakından gi. 
dip bir nlfıkadar olsan, fena mı 
olur? 

Annem sert bir tavırla cevap 
verdi: 

- A canım ,sen de ı:;imdi ça· 
tacak znman mı buldun? Canın 
kavga istiyorsa, bunu daha önce 
den ni~in söylemedin? Çocukla. 
rın trun ne~""li vemek vf vece.kler 
sırada ağız ac:mak.. İste buna 
tahammW edilmez. 

Bnb:un. y genine işittirroeme. 
~e çalışarak: 

- lvi ama. dedi, senin göster· 
diğin bu alaknsızlığa tahammül 
etmek mümkün mü? Bunu sor. 
mak veya sövlemek içın Eıref 
aat mi kollayacağun,J! Biz bah 

c:ede otururken. şö}•le bir ev ha. 
mmı sıfatiyle mutfağı, ofrayr 
dolaımıcrsen ne olur? Hanımlı· 
j?ına yahut zarafetine halet mi 
gelir? 

- Ey .. Yetişir artık, Cevdet 
bcv! 

·Babam hiddetlendi: 
- Evet .. İşine gelmedifi za. 

man Cevdet bey .. Para Qeknıek 
istediğin zaman ibeyefendi... Oh .. 
Ne güzel siyaset! Gör"Cnler doğ
rusu saadetimize gıpta eder 

l'Doomnı var) 

._..,....__._ - . 
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Çeviren: MUZAFFER ESEN 

(Bu kupona eJdenenılı ~ 
verme UAol&n: En Soa DaldJracl• pm. 
nan ueerecıııecektir. mvlemne t.ekWI 
göudcreu otnıyucalann mabtoa kal. 
mak Uz.ere aarfll lldnıelertJ&I b~ 
lerl llzım.) 

EıJl•nm• tehlillerl 
• Yao 21, boy 167, kilo 60, ~r. 

Anado1Ulu, 11 yqmdanberi Jdm8eılıiZ, 
-2- değİ§tirme başınıza birçok - Sizdiniz, demek sizdi • hayatını kendi sAyile ve azmf.le kazan 

SAAT ON DOKUZU işler açabilir. Mariba Li, Ar n1z. Şu halde müfettit Linin mış, içki kullamxuyan aanattcn, tl • 

Y1RM1 GEÇİYOR tur Kollarsonu kendi apara. üzerine de ate, eden de siz- caretten anlayan bir bay, ıe.a5 Yaı. 
manında hapsetmittir. diniz? lan arumda, pek kalabalık bir aile. 

- Alo, burası Skotland ye mensup o}tnıyan, biraz tıerveti bu-
y ard, ben nöbetçi batko • - Eğer muhakkak öğren• -Ne söylüyorsunuz, deli ıunan kız veya dul b1r bayanla ev. ı 

· mek fikrinde iseniz Artur misiniz ıiz ! Ben müfettif ıeıımek istemektedir. (C.Ş.A.) remzi-
miser Cons. Siz müfettiş Vils Kollarsonun hayatına kaste- ·Linin üzerine ateı eder mi• ne muracaat • 283 
misiniz? Evet •.• evet .•. evet·. ibo 11~ -'•-·•AB den adamın kim olduğunu yim biç? O benim nİ§anhm • ,. Yq so, esmer. Y ~. v ........ _ 

Demek Uvan Torun cesedi size söyliyebilirim# d , sağlam, ctdcll hiçbir hutalık geçirme. 
Harvikin açıklarında bulu. _ Kimdir? ır.. mif, NSm.t blr dairede 60 Ur& ne ull 
narak denizden çı ·arıldı... Ba§komiser l)Oğuk bir ser memur, anneai bulunan, kendllerbıe 
Çok iyi, size bir hasta nakli. - Ben. le mmldandı: &it batlı bahçeli bir evi otan bir bay, 

b·ı· . d . Dora Kam rıldırmamı~tır, - Bı·r canavar nı· •111nhıı • 162..165 boyunda, zayıf değil narin. 
Ye otomo ı ı gön erıyorum. 3' s :r- ilk rta tahl sadece hakikati söylüyor. mrl§Ul Teya esmer veya 

0 

Evet, başmüfettişe de haber nı dii4ünmez· .mı 16.23 ya.şlarmda iyi bir aile ıa. 
-veririm. Parlak ve sert bakışı batko • Genç kızın vaziyeti çok de- ziylo ~ıenmek ıstemektedir. tauyeı:ı. 

Batkomiser telefonu kapa· miserin gözlerinde toplandı. ğiımiftir. Mariba Linin üze"' ' ıertn fU sarih aclrcee mUracaaUan: 
·.ı .ş· d" k 1 · • defte Hindli kadın b.iç ıaıırmamır n·ne al;e• edı'lmı' tl '· Marı'ba"' • .Ankara., ~ören nahiyem DıeJiktq 
aı. ım ı a emının r t ş· d. b .1. • km ·" s s baıı.ıarı 6 El numarada N. ·Bingöl. 
üzerinde çıkardığı esten bat ır. ım 1 a!Aomıser f&Ş nın üzerine ••• genç kız hay • 't..:; ---1·r 

Döseme Altında 
Ceset! 

i 

Sevittıler, evleıiJikr, laflı bit btildyı gcçİtililer. ~ 
yuvalarına döndüler, lakat ••• • ~ ,,. 

Yuvalarına geldikleri ilk günü muffa'ğın Clö.f;: 
tahtalan altında aylardanberi duran bir gene kıs 
dile kaTtılaıtılar. 

BU CESET KiMiNDiR 1 
Deli!ianlının eıki bir aevgiliai mil Genç kızın bit at~ 
datı mı?. 

Bu ceseC:li oraya lOm ){oydu'l 
Bu gÜzel kızı kim öldürdü?. 
Sebeb ne?· 
Ask mı? kin mi?ı tamah mı?, 

Barün bu suallerin ceuabım 

En Son ~Daki . ~ 
Döşeme Altındaki Cese1 

~ romanında verecektir ........................................ ı_ ........ ~~~ 
:ı.. 1m· §8.!km kadına bakıyor. Yüzü -... .... ,, ....... ka .uir ıey iti\i ıyor: kırıyor: yazıhanede 1§ aramaktadn'. (F.S.V) yanlarm fotoğraflan iade 

sapsan kesilmi•, yüksek is • I • • n1 - ~-.ıı ''Saat yediyi yirmi geçe :J - Çabuk söyleyiniz, Ma. 've qçı anya m: remzine mllracaat. • Evinde daktllOBU nuıu--

müf 
. v·ı 1 f t" kemleıinin üzerinde sallanıp • Mail Y&Ziyetlnin bozukluğu yl1 • • Ttlrkçe, tranaızca, muhabere ve dUl bir b&yan fazla yazı;arsııı 

.. ettt§ 1 5 te e on et b:·. duruyor. Ara sıra öksürüyor. ribi Linin üzerine kim ateı ztındeıı bu aeııe tab•Uine devam ede. tercllmeye vAlaf yazı makinesi kulla.D yazdırmak 18Uyenlero ~b~tt 
Başkomiser yazısını ıtır • Bu suretle lakayt görünmeğe etti? Ne vakit, nerede, nurl memek zanıretinde bulunan blr genç maımıı ve muhasebe bilen maıı bir yar.ar mektupla: LAlcll, ';-ı 

'eliği vakit önünde iki poliı çalı§ıyor- O, bu itirafı hiç ate§ edildi? söyleyiniz! Çok herhnngl bir mUessesede l§ aramak. mUessesede çalı§an blr genç saat dört sokak numara 22 ye mllrtı s' 
oıtaımda ayakta duran ka• beklemiyordu. Bu dakikada ıstrrab çektiğimi görmüyor tadır. (F. Yazrcroğtu) rmnzinıe mUra. ten eoııra birkaç saat calı§!lbileccğl • Ellıırindcn tş gelen bit 1 
dma doğru gözlerini kaldır. musunuz? caat. btr ı, aramaktadır. Beyoğlu postrcs. aynı yerde çalışmak ~1:., 
d bir zafer kazandığına inana• 4 Almanca. bJJen bir yUk.aek tahısD tan HUaeyin adresine yazılması. maktadırlar. Apartnnan f 
r: mıyor. Dora Kam Artur Kol- Batkomiserin yüzü sertleı· taıebest mtıaatt oartıarta UBelllere rl. • Fransız mektebi orta kımımdan yapabilirler veya blr doJttOS' ,J 

- Sualinize cevap vere • lanonu öldürmek istemif... ti: - yazJye, tızfk, almanca gösterir. <H. mezun. daktilo bilen btr bayan l§ ara. çalı§8blllrler. Alaturka ycrt> I 
mem Dora Kam. bu çok güzel bir it! - Size hiçbir şey ıöyli~ e· N.E.) remzine mUra.ca&t. maktadır. TUrkçoal iyidir. (Never) \er. Çocukları yoktur. cıı.0·> 

Hintli kadın istihf aflı bir mem Dora Kim· .11 Kendine göre okuyup yazmaaı remziDo müracaat. mUracaat. ~ 
- Onu ben öldürmek İ&te- tık 

go •• zle ba•komisere bakh: l oıan 1Yi yemek yapma.mu bilen bir • 24 y&§md& bir bayan bir dUkkAD.. •Orta tahsilli. man 
_ Niıı.~nlrm Mariba Linin dim ... bunu ıize isbat edebi • - Rica ederim, söy eyi • baymı, kala.balık o1nuyan bir anenm d& aatıcılık 1ş1 aramaktadır. rurkoc, ıtade ve merama mukted.l.r ~ 

:r b lirim. niz. Mariba yaralanmadı de- gtmd.Oz illerini yapmak, yemekleri • fr&nıırr.ca, rumca okur yazar. (Mimo. ihtiyaç vardır. Sirkeci ~ .~ 
nerede bulund'!~1;u ana Genç kızın dudaklarında ğil mi, yalvarırım aöyleyi • ni lıazırl&m8.k tat.emektedir. Çocuğa za} remzine milracaa.t. desinde !!0/1 dahilinde n:;, 
söyliyemez misınız. k.f d·ı iı\ihfafh bir tebessüm var . niz. da bakal>lllr. GeceJerl mne d&ımek • 17 yaşmd& bir genç, aile vazı • 9, 10, ve ıs, ıuo aaauc 

- Hayır. Hem tev ı e ı • I 1 Consun yüzü biran bile .zanıretlDdedlr. yaımz ta erkeğe de yeti yüzünden herhangi bir lşto az caat. ~ 
miş insanların polise sual sor - tte ishab • d Ş d b k • baka.blllr. (Ar) remzine mUr&caat. blr UcreUe çalremak mecburiyetin • • Tllrkçeyı. fransızcayı 

D i b. h k 1 ı· degviıı.me i. im i a• omı • . fe mağa hakkı yoktur· Sizin ha• ora an ır are et e e ı. ~ s 4 Eak1 ft )'eni ·J'&ZJYI bilen, orta dadlr. (Hamdi) remzine müracaat. mükemmel yazıp okuyan 

1 ni pardösüsünün cebine dal• aer üstünlüğü ile iftihar ede• tabaW1. orta Y8flı bir bayan, kelJdJ. • Sinema 161erinden anlayan bir biraz da inglllzcc bilen, ııcst 
na değil, bednim size sua ıor drrdı ve Consun masası üze- bilir. Bu kadın yalvardıkça, slDe mtınasip bir 1f aramaktadır. Ev zat ehven ücretle bir iş aramaktadır. ıayan 21 yaolannda evli ~ııl 
malD icap e er. ayaklarına kapandıkça Cona l§lcr:t ve yomok cıe )'&p&billr. uı;.o.D.) Kefalet V'Oreblllr. (ReklA.m) remzine aramaktadır. (TUnel) reı:IIY".· 

Bekar bir adam olan Con. rine otomatik bir ta.banca at- intikamm tadını tatıyor. Bu remzln8 mUra.caat"' 282 mnra.caa.t; caat. 
sun kadınlardan ho§lanma• b. kadına hiçbir Jey &Öyliyemi- • Tllrkçe, fran«rre&, yuna.nca mil • • Prof~r Zatt Sungul' yanmd&, • Çalışkan. dUrllst, eporcı> ıı' 
dı~ını Skotland Yardda her- Baıkomiser gayriihtiyari kemmel dkur yazar Te koııU§Ul' ayn. ll&bnede blzınet etmek için lld genç iyi çalI§tığı takdirde ı,tııti>tl 

b geri çekildi. Korkmut göz • yecek. Maribanm akıbetini ca biraz tngil1zıce bDlr, aııkerllkle a. bayana lbtlyaç vardır. Tlirklye da • nacağı bir 1§ için aranın& 
kes biilr. Mevkuf bir kadın- lerle önündeki kadına baktı. öğrenmemek bu kadını Ü • lA.kur olmıyan, ketıı gösterebilen, bilinde ve harlçto seyabAt edebilecek bmda ağır işleri yapabueceıı ~ 
la karşılaştığı vakit: ona 'zi• ş· d ld zene bu daha iyı· •. hiç olmaz- · beaaptan ve mtıh.Uebeden anlayan bir eerbeııtıyl ha.iz bulunmıılan IA.zun- ve azmbıde olab!lmesf ı~.., 

h 1 - ım i memnun o u • ı ı; ... ye•, etmekten çok oş anır. nuz mu? aa Dora bundan sonra ma. 'bay ucuz bir Ucretıe 1§ aramaktadır. dır. Mcktuplarmda §alı!d vamıarııe yazar olması kM!dir. :~~pı 
Bilhassa Dora Kamdan kul hareket edecektir. {M.T.V.) remztne mflracaat. tnbsll dereoelerlnl kay~ederek (Zatı radır. Taliplerin Bahft_.. ~ 

B L 
Bas_komiser sadece kekeli· • Esld ...... ıar'la _.. .. , _ _..,an bilen sungur) adma foto'.'l"&flarlle gazete. cılar sok. No. 10 Davtt goll 

çok nefret ediyor. ütün on _,_ ,,..._ 3
- b 

d
• v• bu .. yordu: (Dcrf<imı mi) btrl, bir muayeaebane, ticarethane, mize göndermeleri. (Kabul olunını • ne mektupla mUracant. .. 

dra ahalisinin sev ıgı gu. • Ortamektep taıetıes~~....ı 
zel, genç~ zengin aanatka.r.,..--.---------.-.. -----------------... -------.. -----mmm:ıııcm:::ıı----~ transızca derslf!ri verilir. llY" 

:~~::ı~:;~a n~~a;~;d;elğti~ Aşk hikayesi TAN 1 N 1 YAN s Ev G i L i ll11SNIY:·;:~KANLT ~~~~:::·':.~=tol 
dir. Mariba Li ile Dt§an an • genç 10 aramaktadır. y~ 
mı§ olması bu kadına bir Marız" ve ,:ı..-yal""-- ruhlu dı ~- .,.....],; lro 1• ~- ,;... nJ.A: 11• • k . . . lb. d 1 nl - riyaziyesi kuvvetlidir. cı..P 

Z M ·b· Uö. P'-'.ı~~ var 1 :A8•~~ mşumun atnua. .A4r8 U\. Ve tesc lSlZ iŞ Sece61. mıyor, hatta lr a gı lf~ma ge· 
kıymet vermez.. ira an a ,;,.;;.;ıimdi·r. Böy" .le ı·----ıar .,..;rı..·ı du- - "'"' v • - l v ı· 1. 1 k ı:lne milrac:ıat. u.<.OfıU .ı. .ı~uı. ,...u smm ışıgı ve '!«Mdıgı pıyano. Or· nın korkunç u,.oıınu tamamlıyor- ırde görmezsem se am ama sı 
~i de bir canidir. şünoolerim beni meçb.uliyete ve talık karamı.ağa başladığı zaman du. Odamdan az ötede tüııbe.msi için yiizümü araştırdığını hisse. • 28 yaşında, askerlikle~ 

- Sizi nerede yakaladık· boş vehimlere sürüklemez, ben gözlerim onmı penceresine gidi. bir yerde yanan evliyanın titrek diyordum. ıunmıyan yeni ve eski ya 1., 
larını tabii biliyorsunuz Do • daima. lhakikati seven ve gözümün yordu, içeride· Lsık yamruş gö- ve renksiz mumu ümit ve ha. Artık ilkbahar gelmiş, güneş ooko.r bir genç. odacılık, ı<• > 

••rd•• -·· } • A-k b1 b\r l§ aramaktadn'. (S.~· ra Kam,. sonra bu kıyafeti • go ugu ~ere ınarurnn . .nı , a- rünce rahat 1bir nefes alıyordum. yattan ziyade faniliği ve ölümü korkunç dev lbulutlann esaretin. 
müracaat. • daşlarım ibaı:ı.a. "maddisin" derler Bu koskoca evde bu J§ıktan baş- hatrrlatıyordu. den kurtulmuştu. Fakat ben ro-

mz... ibununla'beraber kendi yarattı. ka yoldaş yoktu. Ev sah.iplerim Fakat lben korkmuyor ve manırnı yine ihmal etmiyordum. 
Dora Kam ıimdi Savva ğım bir hikaye lbir !ha.yal oyunu arka tarafta oturuyorlardı. Saat bunları düşünmüyordum, artrk Onun kahramanını artık tanı. 

tiyatrosunun sahnesinde Lon yüzünden duyduğum büyi1k acı- dokuza gelince piyano !başlıyor- yalnız değildim, elimde örgüm yordum. Benim için o artık bü!:1. 
C!ralıların her gece alkışla • YI hatırladıkça dudaklarıma ge. du. ltk 7.aIDalllarda. ra.eyo diye sobamn yanına. büzülüyor yavaş bütün ezber ve meçhul değildi. 
"dıklan zarif ve güzel kadına len ihü.zilnlü bir gülümseme ile düşünmüştüm. ÇOk gü~l çalmr. sesfo ilmiklerini sayarken ıkendi Onun yine ışığına bakıyor, yine 

O k k 
.kalbimde hfila ince bir SIZI his- yordu. Bu IŞiğa 'bakar lbu asil icat ettiğim romammm ihulyala- parmaklarının altında inleyen 

lienzemiyor. . zerinde er e sediYorum. nağmeleri dinlerken kendimi da· nna dalıyordum. Acaba yalnız tuşların ılrk ve teshirkar ihtizaz· 
elbiseleri var; eski, pis, gri Useden ımezun oldu..,~ se. ha c.esur ve daha az za.vallI ~ö. IŞYğıru gördüğüm ve piyanosunu Iarıyla ruhumun titrediğini his.. 
bir pardösüye sarılmıştır. Yü neydi. Bir mecburiyet beni çalış. rüyordum. Yattığım ışığın sön· i~ittiğim bu ltanmıadı!Pm adamı setmekle mes'ut öluyordum ... 
züne kadar bir yün eşarp sar- mak hayatımı ıkazanmak medbu. mesinden anlıyordum lben de ya. seviyor muydum?., Bilm·yor· Bir akşam onun ışığım ıgörme. 
mı•. Fötr tıapkasının kenarı dyetinde bulundurmuştu. Aile- tıyordum. Piyano 4:>a§'ladığı za· dum, fakat onu düşünmek bana dim, bu ilk defa idi. O gün mclt. 

'!' '!' mizi yakından tanıyan lbir ahba. man demek saat dokuz diyor. saadet veriyordu. tepte öğretmen Hayriye hanım 
alnına kadar sarkmış, siyah bın delfiletiyıe Anadolunun bir durn. Bir gün !hasta bir komşumu kara haberi verdi: 
bir çift gözlük gözlerin1n vilayetinde ibir öğretmen vekilli- tık zamanlar komşum hak· ziyarete gitiğim zaman ansızın - Doktor Ferah lbey gitmiş ... 
rengini saklıyor. ği bula'bilmiştim. Kuş uçmaz, kında hiç bir malfunatırn yoktu. onunla karşılaştım, bu benim - o devam ediyordu - ibu adam 

_Karnaval zamanında kervan geçmez u~uz ILJJZ ve fe. Sonra ev sahibinin kızından öğ. hayalimde yaşa.yan adama hiç deli midir nedir? Hiç buralara 
dea1liz Dora Kam! na bir memleket değildi, ahalisi rendim, karşıki evde Ferah bey benzemiYordu. Ben onun isminin kadar o kas koca piyano sürük-

"'. münevver medeni yaşayışı ~ isminde bir doktor oturuyordu baş harbi (F) olduğuna !bakarak lenir mi? ... 
Hindli kadm cevap verme- nimsentiş medeni bir kasaıba idi. bu adam anlattığına göre yakı· esmer uzun boylu diye !düşün· Fakat ben dinlemiyordum. 

• Yalmz, iyi bir aneye ~ 
glll. orta yatılı bir kadın. f' 
yenehaneslncJo çalışmak <ti 
bir adama bakmak isteaıe ~ 

yenlerin blr mektupla :.2tclf r:' 
ralarmı veya adresıerinl < 
zlno bildirmeleri. • 278 ~ 

• Lise mezunu biraz 
blr genç u !lir Ucretlc ,J. 
me ktedlr. Beşlktaş Tnrl< A..& 

ıcsı Loşbahce sokağı r:ıuıxıı>" 

:iet adına mUracaat. ~A 
• He~lre mektebi m~ .. 

yan evinde her tUrlD enjC 
maktadır. Ömer RU§tnpaO' 
No. 84 e muracaa.t. ııı 

• Türkçe ve frıuısızeıı.Y1 
ollen genç bir b&yan sabDİ' ~ 
den ıonralan tercUme 1Ş1 y 
ınak 11%ere iş aramaktadıf· j 

dan tercUmeler de yapaı;ıılf' 
di. Baskomiser aynı tavırla Bununla ıbcraber bu memlelrnte şrklr, insaniyetli, büyül{ kalpli mUştüm. Küçüktenberi tuhaflık. Nasıl olduğumu bilmiyorum bir. 
isticvahında devam ediyor: bu in.sanlara alrşabilmem seve. kibar ibir aile çocuğuydu. Kat'§ı. larnn vardı, isimleri (F) harfiyle den sanki vücudurnaki bütdün 

_ Bu iki memuru sizi bu bilmem bir hayli uzun sürdü ki evde yalnız yaşıyor piyanoyu başlayan dnsanlan daima esmer kuvvet çekilmi~ti. Titreyen elle- remzine mnracaa.t. 

b 
- lhtimal ki ailemden uzak ya- da o çalıyordu. (S) harfiyle ibaş1ayanlan sarı- rimden kalem dilştü sayfa mürek Aldırınız: 

kıyafette tanıdıklan için te bancı bir memlekette ilk defa o. Yavaş yavaş bende bir arzu şın kabul eder ve isimleri bu iki kep lekeleriyle berbat oldu. Peri- ~ 
rik etmek lazımdır· Nicin bu larak yalmz kalmamın tesiri ola- uyanıyordu, onu görmek merakı· harfle başlayan insanlara ibir şan ve şaşkınım. Nazarı diklı:a. A11Ufıda remiılert ~ 
kıyafetı:e girdiir,inizi sormak caktı - ben kendimi kimsesiz Acaba nasıl adamdı? Muhayye. sempati hissederdim. ti celbetmeden kendimi dışarı ~=relıan~eı' 
hakkımdır. Zira sol·aklar ve zavallı görüyor bana hitap e. lemde onun hakıkında di.işüneeler Ferah be isminin hilafına bi. attım. "Yarabbi diyordum ya. h~ 

den seslerde batan ve inciten bir yürütüyor, ona hayalimde şekil. Hlkis sarışın ve orta. boyluydu. rabbi. .. Her şey_. Her ümit bitti., ıun dahil) hergUo sabs 1' 
Savva tiyatrosunun sahnesi katılık hissediyordum. İçine düş· ler veriyordum. Ya.5'\yIŞI, tabiati· Sebebi izah edilemiyen ruh ya· Bu düşünce bu büyilk keder kadar ve ,.ant 17 cıeıı ııoıı 
değildir. Bdki Stra ntta geze• tüğüm arkadaşların da bu yadır. hakkında en ufak teferruatına kınlıklarr vardır ki insanlan bi. içinde dudaklarıma !hüzünle hir 1an. vıı:ı:ı fı' 
bilmek icin e- pas k•ynfetine gamamda ıbuyük tesiri olmuştu. kadar ihmal etmiyordum. Öyle ribirine yaklaştırır. Hayalimde gülümseme getiriyordum. ''Za. <Rabla) (H.N.B.) ese ı 
girmeği hoş bulanla. olabilir. Bunlar şöyle böyle ailelerden olduki bu henüz yüzünü görme- ~yan adama lbiç benzeme- ten ne ümidim vardı.? ne ümit e- (Seven> (M.M.) <SS ~IJIB ~ 
Galiba siz de tanınmadan yetişmiş kızlardı, bulundukları diğiın kom.sum !hakkında kos ko. mekle ibera'ber doktor bana ya. debilirdim ?.... (Sevim> <~:~be~ 

L l mevki başlarını döndürecek ka· ca bir romana sahip oldum. Git bancı gelmedi çehresinde çok te· ~ığını görmeden, piyanosu. (Bn.nk l) 
gezmclrten ~oş anıyorsunuz. dar yüksek geliyor, benim vekil. gide bu romanı o kadar ibenim- miz ve asil ~er olan bu ada. mm nağmelerini işitmeden onu csusu 26> <Nadaa) 

Oııünde ayakta duran lik sıfatım hakir görmeleri için siyor omı kendime o kadar ya. ma bir hürmetle bağlandım. d~~ünmek -~~ olmad~, ken. , Beyoğlu Halk Sitı ~ 
Hintli kadına bakan başko • sanki onlara bir hak veriyordu. kın f:Örüyor, ö~·le baj?tanıyÖrdunı BllZ! erkek tipleri vardır ki dı ıcat ettıgım hıkayem nıhayet · Bugl1n s BDyUk mm ~ 
miser Artur Kollarsona silah Beni anlamayan insanlar ara- ki... Dışarıda müthiş fırtmalı bazı kadın tipleriyle çabuk an. kendiliğinden bitmişti, 1 _ Ponpeytn son gtıı11ııtl' 

~mda ben pek lbetbahttırn ... Gün. kar tipisi macunlan dökülmüş iı:ıcn-Jar, Ferah lbeue iben.7.eyen er· Bu bir rüya bir masaldı fakat -. 
atan Qahsı düıtündü. '"":.' J ' ı - Deniz aıevlez lçfll~ ~ ~ düzleri şöyleböyle geçiyordu fa- viran pencere1erin camlarım kekler benden hoşlanırlardı. Ha. heyhat ki bu güzel rüyadan er. s _ K&nnnsuzlar ~ 

- Biliyor musunuz ki Do· kat geceleri çok kol'kulu ve yal. c:a~ıyor, lbir iskeleti andıran :ı· ldkaten lbu ~efer de öyle oldu, o. ken uyanmıştım .. Bu tatlı masal • • 
ra Kam, sizden Rııdling has· nızdmı. ğacların hayattan uz.ık kuru nun üzerinde ben de bir tesir bı- ~k ça1)uk bitmişti... Ben yine Rct$ıt Rıza Tıy~ 
tanesindeki euikastın hesa • Bu yalnızlık içinde bana arka- dallarını rüzgarın her esişinde rakmıştım. Sokakta her t adüf. eskisi gibi zavallı ve tesellisiz na Akşam MDtf.f1l 

daş ve teselli olan vnlnıt bir r:.ey. evin duvarlarına c;arparak bu te lbcni !ıelamlamayı ihıiıal et. k ı t Ya.taklı Vııgonlar ıtc hını •orabiliriz. Bu kıyafet ·~ 8 mrş ım... - v"' 
0 ..... ._~ll:ıı::ill-------=ıı;;:ıı-.-... --•maı-_. ... ._ ..... _ ........... _ ...... ________________________ ...1KomedllperdeBal14c'J'f, 


