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Ha ve 
seref·ni 
lttüdafaa 
edece ı·r 
~ ---0-

0 v yet Rusya 
ıle Iran 
arasında 

lier hangi 
bir mesele 

Yoktur 
to.1ıra 
~l' n, 20 (A.A.) - Pars ajansı 

''t Or: 
btllu !'an,, gazetem başmakalesinde 
''ll:ıoor !'adyoaunun neşriyatına tahsis 
've diyor ki: 
~ radyosu, İran ile Sovyctlcr 
~ 1~rasındakı dostane mUnasebet 
~ta(! tllesı ıçın tavsiyelerde bulun • 
ti Ue ~ Delhl radyosu Sovyetler bir 
'beu an arasındaki dostane mu • 
" <lal' erın ne kadar sağlam bir esa. 
llaı- hıç~dığ-nu ve bunun §imdiye ka. 
lllıt Ol<J lr hAdlse yUzUnden sarsılma-

'111 'Uğ'unu herhalde b!llyor. 
~ıe:Uııasebetlcrin esası, her iki 
~llıı. r et için dalma sarih olmuş ve 
'lırı.ıgtdyosunun aaUUılyctı haricinde 
11~ ır. 

ıı 1 tehd ~ll b it ederek kcnd. mantığına 
~ı: ıçbı. lr hattı hareket kabul etme. 

ltıı'll\>e beıhı radyosu bizim bUtcc 
btıt...e Uerırnızı başka milletlerin 
)!it "e k • litl" UVvetlerlle mukayese edl.. 
~ ıseyı paraya ve kuvvete tabi 
llıt "e : belhl radyosu bu suretle leh 
~ 0111 lr uırunerinln prop3gandası. 

AMERiKADA 
BiR AYAN 

AZASI 
c n

ı sözler 
söy üyor 

.... 
---0--

H a rbin 
başlangıcındanberi 

1 

"Kendimiz için 
on milyon dolar 

harcadık 

ı"- l'or 

~ 'tır~ ldeau hak ve haklkattlr lran 1 
~ tısıbe d 
fi ı lclı\>v aya.narak, maddi ve ma-
ı. l'l ı::ıu euerıni kendi hak ve §err. 
.... l!ır <laf&.8'!: ulh-unda kullanmak • 1 • b• 

.., re.ıı b 
~e •u1c~ktiıncu memlekette emniyet 

11lı'1e \'e beti temin ve bUtUn devlet • 
~ t~ flbassa kom§ularlle bitaraf. 
lıı~t~r lııa dayanan dostane mUna -
lı.-~l' ldatnes!ni !stemektedlr. Del
~l'or Oau İran hakkında lyf hisler 

ingiltereye bir 
zırhh araba 
vermedik,, 

diyor 

11 ıçtJ aa tahrık edici konuşmalar. 
llap etınes! ıa.zın.gellr. 

l:luıaar· s
tanda 

Casus ar 
~aka landı 
~~~l~r~ilde bomba 

gızh planlar çıktı 

~ 're~at 
~tlorn ediyor 
\'-·n, 20 ( 
~ 4.A.) - on: 

gel:U§ bir casuslu.)( ve tıtd. 

Va~ingt-0n, 20 (A.A.) - D .N.B. 
Ayan azasından demokrat Bird bir 

nutuk söyliycrck dcmi§Ur ki: 
Avrupa harbinin ba~ırndan beri A.. 

merlka sll!ıhJanmn maluıa.dlle takri .. 
ben on milyar dolar snrfctml§tır. Fa. 

kat §imdiye kadar İngiltercye ne bir 
De\-nmı 2 ncJ sayfada 

hl!i tcşkflAlı kr !cdllmistir. Bu tc~

kilfilm başlıca azalan ile şefleri An. 
gony • Makarof Froudikme tevkif e
dilmiştir. Froudlkine ve şerikleri bir 
çolt seneler evvel kanunen feshedilmiş 
bulunan fakat gizliden gizliye faaıı. 

yet sarfcden Bulgar lı:omllnist paru. 
si merkez heyeti hcsabma çalışmak • 
taydılar. 

Forudkinc, bir takım komllnlst a. • 
janlıırı şebekesi kurmağa muvaffak 
olmuştur. Bunların lkametgAhların • 
da yapılan araııtırmalo.rda bombalar 
ve tahrip edilecek yerleri gösteren 
plı\nlar cıde edilmiştir. Tevkif edilen • 
Ier aynı zamanda yabancı bir devlet 
hesabına yapmakla da itham edilmiş. 
terdir. 

• • 
8ofya, (A.A.J - StefUd. 
Bir yabancı devlet hesa bma çahşan 

12 casus Bulgar polisi ta.rafından tev. 
kit edUml§tir. 

-

ingiltere 
hariciye nazırı 

Edenin 

Türk mil· 
leline 
mesajı 

Ankarayı ziyare
timden beri birçok 
şeyler değişti 

--0--

Değişmiyen 
birşey var· 

' Türkiyenin istikla
lini muhafazaya 
azmetmiş olması 

Londra, 20 (A.A.) - Hariciye na.. 
zın Eden, radyo ile Türk mllletlnc bir 
mesaj göndermi§Ur. Alman hava 

kuvvetleri 

Hücumlarını 
Karadenize 
teksif ediyor 

1 Şark Cephesi harbinden 

Kibritler 
niçin parlıyor 

Eden, bu mesajında ezcUmle §Öyle 
demektedir : 
İzmir enternasyonal fu:ınnın açıldı

tı bugün, asil Türk milletine hitap et
mek benim i~ln haklk! bir zevktir. 

H arp zamanında. böyle bir fuarm 
tanzimi, çok gUçtUr. Bu fuarın açıı • 
ması ve !ngilterenin fuarda paviyo. 
nunun bulunması, Tilrldye ve lngllte.. 
renin mtl§terek lstikballeırloo olan ıu. 
matlaı'mm bir bUrhanıdır. 

~rlin, 2 0 CA.A.) - "D.N.B., Al. 
man orduları Ukraynada 11erlcdikçc,. 
Alman hava kuvvetleri d"' hUcumlarr. 
nı tedricen Karadeniz mmtakasına 

teşmil etmektedir. Alman bombardı • 
man, av, tahrip ve Stuka tayynrele. 
terinin Dinyeper ile Bug nehirleri 
mansaplan, Odesa ve bu §ehlr fle 
Krim arasındaki sahU mıntnkasma 

yaptıkları taarruzlar esnasında Sov • 
yet gemileri çok bUyUk hasara uğra • 
tılmıştır. 

Sovyetıer, tUmeıılcrinf Karadeniz 
limanlarma gcmilero bindirmek için 
Umitsiz gayretler sarfctml§lerse de 
bUtUn bu teşebbUslcr Alman bombar
dıman ve Stuka tayyo.rclcrlnin öldU. 
rUcli taarruzlan sayesinde akim kal .. 
mıştır. 

Alman hava kuvvctJcrl ceman 
36,000 tonluk 8 Sovyet nakliye gemisi 
ni batırmış ve ceman 125.500 tonluk 
24 Sovyet nakliye gemisini de ağır 
hasara uğratmışlardır. 

Bundan b8§ka biri ağır ve diğeri de 
hafif olmak Umre iki Sovyet kruvn. 
zörU, be§ muhrip, bir topçeker ve bir 
monitör o kadar ağır hasara uğramış 
tır ki bu gemilerin kullanılmasına ar 
tık imkAn kalmadığı tahmin edllınek
tedir. 

Sovyet 
tebliği 
_.- Yaz.mı 2 nd sayfada 

Bir mUddcttenberJ klbrltlerin fişek 
gibi paUamaSJ ve elbise, gömlek ve
saireyi yaktığı ve bazan da lnsanı 
yaraladığı sık sık vaki olduğundan 

Ruzvelt ve 
Çörçil 

Sık sık 
-buluş 

caklar 
Fakat harp 

devam 
ederse 

--0-

ingilterenin Vaşington 
elçisinin ortaya attığı 

bir sua l: 

Harp ne ka
l dar sürecek 

Yazısı 2 :ncl sayfada 

1 FUAR PULLARI ÇIKTI 

vn ır el «11t-0rnaqonal tuan mtina.sebetile hazırlanan posta pullan 
bagthHlea ttlb&ren ııaı. ~tır. Bir seri.Pul 49 ~' 10 p~. Yu. 
QrdabaJJll~~ ,1 

umum! bir §lklyet mevcuttur. 
Son defa da bir mUhendisin aldığı 

bir kutu kibrit birdenbire patlallll§ ve 
~ Devamı 2 ncı sayfada 

B!r~ ay evvel Bizleri Tilrldyede 
ziyaret etmek ve relslcumhurunuz İs. 
met lnönU, devlet adamlarınız ve aıı. 

_.. Devamı 2 ncJ a~'fad& -
lzmlr raarı 

merasimle açıldı 
h mir 20 (Telefonla) 
On birinci enternasyonal İzmir 

fuarı bugün saat ıs de merasimle a. 
çılmıştır. 5000 daveUlnln hazır bulun 
duğu meraııime lstlklA.l mal'§ı Do ba§.. 
lanmıştır. İzmir belediye reisi bir n~ 
tuk söyliyerek, böyle bir zamanda a. 
çılan fuarın mana.smı anlatml§ ve 
muvaffak olabilmek için sar!edilcn 
gayrelıeri tebarUz ettirmiştir. 

Bil!ıhıra tica...:Ct vekili MUmtaz Erk. 
men kuıa bir hitabede bulunarak alı. 
valin vüzuhsUZluğwıa re.ğmen tuara. 
lşUrak eden ecnebi devleUere, mü • 
messillerc, ekspozanlara tqekkür eı.. 
mi§ ve kordelA.yı keserek fuan &ÇDDf 

trr. 
Fuarda İngllteer, Almanya, İtalya 

ve kardeıı İran devletlerlnhı pavlyon. 
lan tC§hlr edilmektedir. 

aleyh eğor Almanlar hiC btr §eyden 
korkumuz yoktur derlerse, Londra Alman ar 

Dinyeper 
zaferini 

tsit ediyor 

• ve Vaşlngtonun styasetçOP.ri onlara 
gtlcenmeslnler. 

Bertin, 20 (A.A.) - D.N.B. bildi. 
riyor: 

B.erlin gazetelerinın neşriyatına 

tablatilc Alman kıtalarmın cenupta 
kazandığı pnrlak muzafferiyet httklm 
olmaktadır. Gazeteler Dinyeperin bU. 
tUn garp kısmmm Almanların elin -
de bulunduğunu ehemmiyetle, kay • 
dcdiyorlar. 

Döyçc Algemayne Çaylung şöyle 
diyor: 

Almanyantn ve mUtte!iklerinln Uk. 
raynadaki askeri zaferleri o derece 
katidir ki Londra ve Moskovı:ı bile 
nikbin edalarından vazgE~mlşlerdir. 

Nacht Ausgabc gazetesi "İngilizler 
telft.§ta,, ba§lığt altmda yazdığı maka. 
lede İngilizlerin korkusu ile alay edl. 
yor ve diyor ki: 

Londra SovyeUer hakkındaki tatlı 

rUyasmdan silkinerek uyandı. Bol • 
r;ıevlklerin yenilmez mukavemeti ve 
Almanınrın yıpranması hillyalan bir. 
dcnbire uçtu ve mUthlş hakikati İn • 
gllizlcr ııimdl ş!l§kın bir halde gaze. 
telerin hemen her sayf<ıınıda öğreru. 

"Berliner Börzcn Çaytung,. diyor yorlar. Bu hakikat şudur: Almanlar 
ki: şarkta da muzaffer oluryorlar. 

İşte böyle bir anda Londrndnn gc • 
len bir haber bizi bilhassa alAkadar 
etmektedir. Bu haberlere göre Ç'..<irçll 
ve Ruzvelt başbaşa vererek aekeı1 mu 
tehaıısısların da mUtaleruıı mucibince 
Almanyayı katı olarak yenmek pili_ 
nmı hazırıamışlı:ırdır. Bu plA.n iki dev. 
ıct adamının en yakınlarınca bile rna. 
lüm değildir. Bu haber, Alman b3 
kumandanlığının tebliğine ne kadar 
uymaktadır. Cenubi Ukraynada ecre. 
yan eden muazza.n harp Alman ve 
mUttclik kıtalarının ml!thlş zaferile 
netlceleıımi§tlr. Bu meydan muhare • 
besi Bol§evlkler için, battA bu har. 
bln şartları içinde bile, büyük ve e. 
zici bir mağlo.biyet olmU§tur. Binaen.. 

CEZAIRDE FRANSIZ
LAR TOPLANIYOR 

Veygand riyaset 
ed ecek 

\'I ı 20 (A.A.) - Anavatan mü • 
messillcrile şimali Afrika müme._'18i1. 
ıeri iaşe maddclcıinln mübadele usul. 
!erini tetkik etmek tl7.ere Cezairde 
20 ve 21 ağustosta toplanacaktır . 

HU'lromettn Fransız A.trikamnd&tıl 

umumt delegem ve ~zair umumi va
lisi general Veygand kooferama rtıa.o 
eet edeoektir. 

O· 
ı, 
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l 
fhtfl, "ıluılıırmı hnbcr '\lfnne l~ln 'li il ) e mıırnlınbo tcı,kilütınııı 

ıtulrı.; et il tdı•ıoıı sen l'ilerin.ln fu)d1ıl.ırını kısa bir 7,aınıuı lçüıde gö.. 
rUH~rıııı,. illt ılıba rlardan so•ını l ~ni bir mh.ım 'ulmlur dnhu t.esbit edil. 

il; )ıı.t ı ıııuhtıoldrl 1 hülcO.m ·~ te111inı cılundıı. 
Hnlk c •zn h kU'ıta '''C ıır-..tlfl aiı!lmı hlr ı,Utıedlr. Kırla"ll)e)e Uı

haııımul (tınık h.lhas!ll\ :;lıılrli lıısnnd blm fwlhl mı \elit olınıynrı bir 
) dlr.11 Jl, ltÖ• lı.tığu görtlr Vt! twmı~ıı t.ocz.1) l"SİDI iskr.i)fuı muhhıklrleriıı 

l ntıjtı 1 1 r bu lı ıd ·n dah:ı. nıı azdı 'l' llPrluılde d •Udi, Falmt halk 
lk ı~t·tk ıır ıtn. tı r not.ta v•ırmUyor; , •• kl'ndts nl hcır•t•l>ı•tt· ~tlnne 

busu .. ıında 1 lr tn7,l ik hlı tml) ordu. Bugl.lnsc tnnınnılle ıık,.i! .•• 
t n ı cdt rlz ki murnknbe ~kil tının çnlrşmnlnn '\e hnllun gB;) rotl 

3rı.I • ıhtlka. pek 3nkıo bir r.unıanda tunuımlhı boğulacnktır. 

•• 
uve9ş 

bom alandı 
B rl n, 20 {A,A.) - D N.B. ajansı.. 

Euenin Türk mille ine 
nıesaJı 

Un!ltılrf11ı 1 aal yfad.3 

samlmt görllşmelcr yap • 
fırsatını bulmu ve daha iyi bir 

tikbal vücuda getirmek için çalışan 

mlckotJ rlmlzın müşterek imanını 

hede cyl mi Um. 
Ziyaretimi takip eden b'rknç ay zar 

mda birçok bJyUk hfl.dlııeler vukwı. 

ldL F kat bir unsur değtşmeden 

dı. TO ~ h btr mUteca-
karı;;ı m ut nclerln en bU.. 

J,N ON DAKiKA 

i ı· r 
Siyam hududuna 

73 bin asker 
ahşi etmişler 
Gerginlik artıyor 

To'kyo, 20 (A. .) - Ofi: 
Saygondan Domei nj::ı.nsmn bil • 

dırillyor: Gerginliğin artmakta ol 
duğuna mliteallik haberler cilmle. 
sinden olarak BüyUk Britanynnın 
Siyam • Malt-zya hudutlarmm 15 
ilii. 30 m tre gerisinde 73.000 as
ker tnh."}il ettiği, bunlardan 42000 
ninin Hıntlllerden müteşekkil ol • 
duğu ve bu nrn.da 250 tayyare de 
bulunduğu mllşahltler tarafından 
beyan e.dllmektedlr. 

U, ısti tlfülnl m ha!azaya katı 

sure te azmetmiş bulunmaktadır. 
hramanlrk, TilrkUn nnıınevt ha • 

Singapurda 20.000 İngiliz nske. 
ı-inin tnhşlt edildiği tahmin ediJl
yor. Diğer tnra.ftnn Blrma.nyn 
Sıyam hudutlarında da 25.000 i 
Birmanyah olmak üzere 33.000 ki 
şllik bir İngiliz kuvveti Hashio, 
Tnnuggyı ve Tavoyda toplarunrş 
bulunmaktadır. Bu kU\."Vetlerin u
mumi karargiıln ~landalaydır. 

dır. TUrklyenln ynkm vo ortaıark.. 
mdlyo im~ oynadığı ve oyna • 
ta devam edeceği mUhlm rol, bu 
ram.'lnlık Uzerlno mUesscs bulun. 
tadır. 

.ı:mır, tuarı, Türklyenln ekonomik 
kb:ı.l ııın bir embolUdUr. Bu mu • 

bcUo TUrl< hUkflıneUnl ve m!llell. 
n1 t brllt eder vo TUrl' hUkflmetlne ve 

n tine, §imdi ve gelecek yıllar için 
am muvntf klycUer dUerlm. 

:··::::::·::::::::::::::::ı:· xm= 
'- G:\LOGLr Ç1l<'TESARA1'LA.K 

BAJIÇ ll.'DE 
2 a oıı cum:ı ı.kşamı 

Kibrıtler niçm parhyor 
Jıac;tamfı ı ııcl s.-ıyfnda 

çoplerin ucundaki madde yapışkan ol
duğundan m!lhcndlı kutuyu atamamış 
sol eli yaralnnmıştır. 

Bu mUhendlsln, on ~ş gün çalıııa
mıyncağını lddln ederok kibrit şirke.. 
U nloyhlr.e bir tazmlnıot davası aça • 
cağını bugilnkU Haber ı?UZClesl yaz • 
mıııtı. 

Kfbrltlerln böyle flşelt glbl patlama 
larmın tx>blnl öğ"rcnn ek lçln bu 1 • 
le alAkadar bazı kimseleri" konuştuk. 

Bunlar, 'dbritler n etı.ıfa alf.'Ş .sa.. 
çarnk yann asının S<'beblnl, İsveç ve 
Amertkadan getır len b 7. maddenin 
bir onedenb<>rl gelm m tıl ylizUndcn 
ileri geldiğin! tahmin cttlkler.nl SÖ)• 

:·· .. :::::::ı:::::::::::.:;:::::::::::r:::r:ı ledilcr. 

1 

Dlğl'r memleketlerden gelirUen bu 

AS 'tRLIK iŞLERi I', madd lerın evsafının iyi olmaması, 
bllhassn, pntıııyıcı madd( lcrt çöpe 
yapıştır an tutkalın ıen:ı olnınsı, kibrit 
çakıldı ;'l uımruı ti k gllıl pn Uıımıısr. 
na sebeb olmaktndır. ÇUnklı tutkal 

mezunu 
r ın k rar vcrılmı,, ve 

k oku ı d \•anı etm yecek olan 
zm U ıer vk Lcccklerlnden 

ç 27 ~ 911 gunU nU!us cUzdan • I 
beraber şubeye g"lmeleri UAn 

yıı.nıcı maddeleri çöp lyıce ynpı,.,tır • 
madığ"ı için yanıcı m ddl"'er etrafa 
sıçramaktadır. 

B r çok klm~lcr klbrı• ırketinin 

Amerika ve tsveçtcn lstc'!i 1 madde. 
leri geUreb11ecrğl knnıı.ntındcdhler. 

Ş rkettn tiryakılerin lwvfinl kaçının 
bnzan dn bir tehl.k h:ıl ne gelen bu 
işi biran evvel halletmesi ve lcabeden 
tedbiri alması ınzrmdır. 

HiS VE AŞK ROMAN/ 

- ArUk s<-rbestım.. Çok şü -
r; m-t:ı:k kurtuldum. Artık Me • 

sevm yo mı. İyileştim nrtık. 
bu d ;ınU tln sağlamlıl'llla 
kendine lnandrktan sonra: 

- Nazanı gôrmek isterdim, de 

- .Az sonrn gelecek. 
- Şlmdi kaç yaşında vnr'!' 
- Oh Esat, bana Nazanm ya-

ım oonnaym. Onu ben de unut • 
·stiyonım. Kaç yaşmda oldu .. 

nu bilmt,k blle ıstemlyorum. 
~t Mellhn Cemalin cndişcsıni 
.ı;; fila nn umrstı. Sözü dC'ğiştir-

- Ban •.::znnıa iki iyi nrkadcş 
ınisi.niz?. 

- Oh, t li. 
Diye ll C mal cevap verdi 

bUçlultl te wn derck ıı · -

J2 
aikkate çnrpnr. Yaşından çok bü
vllk fikri vardır. BilsC'nlz bann 
karşı na ıl dosttur. Her balodan 
evvel muhakkak k•yafct mi kcn • 
dlslne göstermekliğim lıi.zımdır. 
Elblselertme, mücevherlerımc a ~ 
zami dikkati göstrrir Ve> biraz a
çrk bir tuvalet gıyscm veyahut 
biraz fa.zln mlicevher taksam der. 
hal mlini olmak isler. 

- Desenize size bir anne rııua. 
melesi yapıyor. 

Diye Eant buz gibi bir se11te 
fikrini söyledi. Meliha Cemal bu 
sözleri Esndrn bir şakası olarak 
tclılkki ettiği için, giızel omuzla • 
nm silkti: 

v etti: 

- Ben!mle <'ğlcnlyorsunuz, dı;. 
di. Fakat c:ddi s0ylü)orum, hnre
keUf'rırıde çok gnrip b r hnl vıır

drr. Ad tiı. cıddi bir nnne gibı beni 
hlma,e etmek ister. ÇUnkü çocu
'hunun rono. k l'§J çılgınca bir 
SE:Wguıi vardır. Hem o kadar gü.. 
z0l konuşur, o kadar olmıyacak 

sözler söyler ki, ha)Tet edemi • 
n1z. Bir gün vallahi ha tırlanuyo • 

- Yavnıcu!hım o kadar ağrr • 
Iı, o ko.da.r nazik bir çocuk ki. 
il B ~nkü cıI.,"'ID genetiğin ya 

ı ıda N an f'evkaliı.de nğrrbaşlı _ 
dtlşünoqıi lle derhal .n.aza.n 

l 
1 

acar 
tebliili 

Bir innH z m:c 11~: ... :1:11 

göre 

loı;ko\ , (A.A.) - Dl!n gece neş
redilen Sovyet tebliği: 

BUtUn gUn Sovyet kıtalan, cephe. 
nln MyeU umumlyesl üzerinde anu. 
dnn bir surette çarpııımağa devıım et
mlı,ılerdlr. arpışmalar, bllhnssa Novog. 
rod, Kinglsep, Gomcl \'e Odeııa isli

kıı.metlerinde giddeUi oımuştul'. 
Alman mütemmim maltlmata göre 

pazar gUnU evvelce bildirllm1§ olduğu 
gtbl 22 ®ğll fakat 2 Alman tayyare. 
sl dUşUrUlmUştUr. 

Pazar goc sl, ıuzıı hav kuvvcUeri, 
Romayada Plöstl petrol mıntakasmı 

bombardıman etmiştir. BUyUk yangın 
tar ve lnfıl!ı.klar müşahede edilmiştir. 

Pazartcııı günU 30 Almım tayyaresi 
dUşUrUlmllştUr. 12 Sovy l tayyaresi 
kayrptır. 

Bnluk denizinde. 2 dU mnn nakliye 
gemisi batınlmı§, diğer lk• nakliye 
gemlııl yanar bir halde bırakılmıotır. 

Almanlarm el ne geçen 

Gizli 
Sovyet 

• • • emrz yevmısı 
B«'rlin, 20 (A. A.) - D. N. B: 
Sovyet 41 nci kolordu kumıın -

danlığmm mUteaddit nfuı.halan Al 
man kıtalarınm eline geçmiş olan 
gizli bir em.riyevmisindc §Öyle de
nilmektedir: 

118 nci, 11 nci, 180 nci ve 90 n
cı fırkalar kumandanlıklarına: 

Bnzı unsurlar tnrafmdan kıta 
larda maneviyat dilşUklUğUnden 
ba.hsed lmekte olduğuna ve frrka 
kumandanlarile nlay kumandnnla.
rmm kumanda ettikleri te:ı~kkUJ.. 
terde bir n1zam tesis edememiş 
bulunmalarına ve klitlt= halinde 
rlcıı.tin devam etmekte olmasına 
!binaen şu emri veriyorum: 

1 - Rlcate nihayet vermek ve 
teşekküllerde nizamı tesis etmek 
için her şey seferber hale kona -
caktır. 

2 - Paniğe sebebiyet verenler 
ve menzil hizmetlerini bozanlar 
dc'rhal kurşuna dizilecektir. 

3 - BlltUn Jıafıf ve nğır mit. 
rnlyözlcr dcrlıal ate hattına sev. 
kedilecek ve emniyet altında bu
lunan mahallerdeki tank dafi top 
\an ıle teşekküller ehemmiyot.li 
ve tehlikeli görlllocek yerlere 
1;önderilecoktlr. 

Muharebe hatları gerisine ağrr 
ıni tralyözlcr yerleştirilmeli ve 
mevzılerini terkedecek olanlar 
kureundnn geçirilmelidir. 

4 - Mudnfaa hattının derinliği 
müten.ddit mC'rhalelcre a~ r:lmah 
ve bir kanş toprak mücadelesiz 
tı>rkrdılmemelldir. 

5 Siyasi kumandan Vp ko • 
miserler, kumanda ettikleri teş0k 
ktlllerde ıntizanı 14 saat zarfında 
inde ve tesis etmelidirler. 

Kumanda ettikleri te ekkUller 
içinde bUyük miktaraa intizam • 
sızlrk uns1,1rlan görülecek olan sL 

Sovyef lere. 
nasıl kredi 
yapılabildi-

..... 
gıne 

vret 
r. 

l'ok,>o, 20 (A.A.) - D.N.B. 
Japon Taymi8 And Advertls r ga. 

zeteslnde "Bır tezat peşin kredi,. baş. 
lığı altında bir makale intl§ar etmiş • 
tir. Gazete "§l:Syle yazıyor 

Sovyetler birliğine açılan 10 mil. 
yon sterllnllk kredi bir tezat olarak 
tellı.ltkl edilmelidir. ÇUnkü Londrnda 
lngillzlerln kendi harp uıalzcmclerinl 
bile ödlyecek kadnr para yolttu ve ln
glltere bu malzemeyi öaemck için 
Va§l.ngtona cbemmlyetll surette borç. 
lanml§tır. 

Peşin tediyede buıunmıyan İngiltere 
satın ıı.lınan emtianın bir kumımı Sov 
yetıer blrllğino göndermek istiyorlar, 
çUnkU SovyeUer Amerlkada. kredi t.e. 
mln eden1emlştır. Bu demektir ki 1n. 
gilterenln SovycUer birliğin itimadı 
vardır. Fakat Amerikanın yoktur. 

Bir Amerıkan ayan 
azasmı n sözlerı 

lla§tanıfı 1 ncl Jil\yf:ıda 
zırhlı o.raba ne do bir hava da!l topu 
verilmemi.§ yalnız birkaç ticaret ge .. 
mi.si teslim edJlml§Ur. 

Hava dati top mevcudumuz lcaOC-. 
dccck olursa bir tek Amerikan şehri
ni blle mUd taayn kafi gelmez. 

O kndılr muhtaç bulunduğumuz ve 
700 gemiden mürekkep oımwn l~m. 
gelen iki Okyanus donanmamız tacil 
edılmezae 1946 dnn evvel hazır olmı.. 
yacnktır. 

Tayyare istlhsah de cesareti kıra. 

cıık mahiyettedir. 
Nihayet Scnatcr Blrd top imalinin 

de kafi derecede olmama.smı tenkid 
elmiş tir. 

Bird'un blldlrdlğlne güre 1941 
seneal zarfında Amerlkıın t.C%gfilile.rm 

\la lnşıı. ııdlleb!lecck Ucaret gemisi 
yekünu Almanların en zlyııde muva!. 
fak olduklıın ay lç1nd3 batırdıklan 
hacmi ancak bulıı.cnkbr. Senede 105 
kargoluk randıman halen fazınslle his 
edilen gemi noksanı gUzönUne alı.. 

nırsıı kaUyen kAJl değildir. 

Fırınlar 3 günde bir 
kontrol edilecek 

Belediye reisliği, her fırının azami 
3 gUn<le bir tcftl~inl kanırlaı,ıtırınış • 
tır. Teftiş netlccilndc arada. üç defn 
cezn yıycn fınncılıır görlllUyorsa bun 
ıarın :fuınlnrı derhal kapıı.tuacnktır. 

ya i kumandnn ve komiserlerin ha'n gibi kurşuna dizilecektir. 
cümlesi h,rp dlvnnmn sevkedil • Bu e.ınrlycvmt. 41 ne! kolordu 
melidırler. kumandanı tuğgeneral Kosobut. 

Rütbe irıırC>Uerini çıkarmış olan &k'j'in imzasını taşunaktndır. 
1>ütun si vasi kumandan ve kom·. Aslına mutabıktır cümlesinin 
srrlcr s~t 17 ye kadar bu işaret.

1 
ıı.ltmda da birinci teşekkül şefi 

lenni yen den takacaklardır. Aksi kumandan Stefanov'un imzası bu. 
takdirci,, bu kumandanlar bire:- lwıma.ktadır. ' 

runı, niçindi, tuttu bnııa: ''Anne. 
ciğ m henlrn zavallı anncc·gım, 
sc•n hayatı hiç bilmiyorsun! .. ,. 

Dedı. Bu sözlerlnj hl<: unutmu • 
yorum. Çilnkiı o gUn g-ôzlerlmi ya 
snrtmı lı. 

- Evet, garip b'r hal .. maa -
mnfilı güz •l ... 

D.ye Esat mukııbclede bulun • 
du. Sonra her ikisi de b1r müdd<'.t 
ıç n sustular. Nihavct Meliha Ce
mal icıni çekC'.rCk tekrar söze baş. 
ıadı: 

- Sizi tekrar gorımi olduğum 
ıçin cok mrs'udum, dedı. Sız mem 
nun değil mislnız ?.. Hem bundan 
evvelki tcsn..düflerimlzde daima 
benden kaçardınız. Buna sebep 
ne)•di? 

Esut Melihnnın sualine doğru. 
dan doğruya cevap vermedi. Fa -
knt gözlerin n içine bakarak: 

- MilthiR bir kadınsın. Tam 
mannsıyle blr kndmsm sen Meli -
ha ... 

Dedi, 
- Niçin' •• 
- Hiçbir zo.man tahminle tat. 

mln olunmuyoı-, her z:: mnn haki • 
kati, açtk, kelime ho.lindc öğren. 
mek istlyo~n da ondan •.. 

Meliha Cemal gi.lldü : 
- Fn.ka.t lbiz tnıuşnlı yirmi se. 

neye yakın bir zrunan oluyor, o 
zamnndanberi size hiçbir §<'Y sor
madım ki ... 

Dedi. I 

J<Jsat gözle.ritıde blJz gibi bir mil 
na ile: 

-- Mnaleessiıf Melih ı, dedi, 
Sukutu hayale uğn~ acaksın. E,, -
veke seni çılgınca sevmış oldu • 
ğumu ıtirnf tmcml isti) orsun ... 
E\ et. d ~u. gC'ni d"l'I r gibi sc. 
'l) ordum. Hakikaten df'liymiıdm 
me ·er. Fak t sen hti.lu benim se. 
nı ç•lgm a sevip sevm diğ mi de 
oJrcnmek lst ı"Sin. San hala fı
şık mıyım, bunu ml'nık ediyol'Sun 
değil m!? Öyleyse ben de sana a
cıkça SOJ,'liyeyim ki hayır. Hayır, 

artık her şey bitti, Ne yapalım? 
Dünyada h çbir şey ebedi değil 
ki! .. 

Meliha Cemalin içi ince bfr sızı 
ile yanarken gilçllikle tebessi.im 
etti. 

- Sahi mi söylüyorsun F..sat, 
dedi. 

- Evet Mellha, neden yalan 
olsun. F.lhakika h!IA gUzclsin. 
f'akat ben sana bakıyor ve seni 
taruyamıyonun. Başkaları için hiç 
şilphesız hiilll. çok gllzcl ve gaynnı 
arzu.sun... Halbuki benim için sev 
dij;im kadınm, daha doğrusu sev
diğim ateşli kızın hayalinden ~
ka bir ey değilsin. Artık kurtul 
dwn. Senin tazyikmdan Meliha, 
ç0k elikUr artı!t serbest 'Ve mcs'u. 
dum. Sizi artık hiç sevmiyorum ... 
Ben bir znman Adada beyaz tuva. 
letU ateşli bir g~nç kız sevmiş, bu 
küçnk kızm yaşından çok bUyUk 

nııdııpeştc 20 (A.A.) - Macar 
ı umumt karargAlu tarafından tebliğ 

edllmlgtlr: 
10 ağustosa kadar zayiatımız aşo.. 

ğıdıı. gösterllmlgtlr: 
!'ubay: 16 ölll, 34 yaralı, 2 kayıp 
Asker, 2117 ölU, 90i yaralı, 107 ka

yıp. 

Geçen harbe v.1 cereyan eden mu
harebefere kıyıuıen Z.'lylat ehemmiyet 
"izdir. 

3 temmuzla 10 nğ•ıstoıı arasında 

kıt.aatımız 600 kilometre katetmiş ve 
bu esnada §lddcUI vo orta şlddcUI 

mUcaddlt munarcbeler vermiştir. 

Fin Teblifti 
Hclslnkl 20 (.\, \.) - D.N.B. res

mi tebliği: 
Sortavalanın cenubu gı.,.blslndc vU. 

cuda getirilen çember Jl'ıı,iCındıya 'kı • 
taları taraiındarr daha lula daraltıl. 
mıştır. Düşman an:.ıdaııc mukavemet 
etmektedir. Flnlllndlyıı topçusu dUg • 
mnnın tahliyeye çaııııuıtı nıevzllcrinl 
faBJlıısız olarak ateş alt.u:a almakta • 
dır. Külliyetli mlkt rda gannlm elde 
edilmlgtlr. Bunlar meyan nda her tur. 
1U harp malzemesini munlevı kem • 
yonlar zırhlı otomoblller, traktörler, 
atlar. toplar ve otomatfü siltUılar bu
lunmaktadır. Vnktı gelince bu busu 
ta mufassal mıılümnt vcr!•ccekUr. Ha 
rekA.ta muvrıffaklyetlc dı>vam edil • 
mektedlr. Z!lylatımız mOJ:lm değil .. 
dlr. 

Macarlarla 
Rusların 
çarpışması 

6Udap tc, 20 (A. .) Dun ak • 

şam Budnpeştc·yo gelen hp.berlcre gö
re, cenubu garbi Ukraynada Budyenl 
orduları grupunun mağlClbly()tl ka.. 
tidlr. 

Gazeteler bu mıntakad Sovyet kı
tatannın muntaznm bir mukavemet!. 
bahis mevzuu oımadığıtı• yazıyorlar. 

İhata edilen kuvvetler gitgide darla. 
ııan çemberi kırmak için mUn1erlt ha.. 
reketlerde bulunmaktadır. Fakat bu 
mUnterit hareketler arasında hiçbir 
rabıta yoktur. 

Ayn& babrelerc göre ihata edilen 
kıtalann subaylan esir dU,mekten 
kurtulmak için bıvll elbls<J tedarikine 
çalışmaktadır. 

Budyennl kuvvetleri, içerıerdcn ye. 
ni takviye kıtnlan geleceği Omldfle 
yalnız Dlnyepeı sahll'ndc mukavemet 
leşobbUsUn® bulunmaktadır. 

Almanlar 4daha şimdiden Dlnyeper 
Qzcrlnde mUhlm bırkaç noktayı ele 
geçirmcğc ve orıılarda l<uvveuı köprll 
başlan ımrmağa muvnffnk olmuşlar
dır. 

Bulgaristanda 
M el mevcuda 

barbl ye nezaretine 
bH irile 

Al n a 
31 küçül< 
devlete 

ayrılacacak 
,c;:tol:holm, fQ (A.A.) - p.N 

Nntional Reviev ismindeki bU~'U 
lngiliz mecmuas . .:ıda yazıJdıf!'I 
göre. İngiltere, nncak Almnl1~ 
inhilal ettikten sonra harbe ~ 
zamlm1ş nazariyle bakacak' 
Mecmuaya göre. Almanyanın ttr 
kucük ~vlete ayrılması lfızınlt>
mektedir. 

Ruzveltle Çörçil 
~lontreal, 20 (A.A.) Kısa Jıli 

müddet kalmo.k Uzere dUn .Monu·ısl 
gelen büyük Brltanyanm .Amcı1"8 
çisi Lord Halifııks demiştir ki: 

Harp devam ed ree Ruzvclt 
ÇörçiUn ara sıra· buluşmaları gi' 
faydalı olabilir. 

Lord Hallfaks bu sözleri. ~r91,. 
Ruzvelt konteransınm lkl de\•ıet " ., 
nu arıısında yapılacak bir çok g6 ti' 
melerin ilki olup olmadığ. suaııne 
vaben söylemiştir. ~ 

Kendisine ''harp devam edt it 
climreslnln manası sonılunea ı..ord 
llfaks deml§tlr ki: 

Harbin sonu başladııtJ zamanJd'l 
iki ııene dnhn yakmctır. il 

Gl.Srüşmelcri esnaısmctıı Lord ıtıı 
falt.s Çörçil • Huzvclt mlllı'l.kaU bil' 

unda Amertkan altsUIA.nıcllnl uııı 
mlyet ltlb:ırilc mUsnı• olnrak tll' 

etmiştir. 

\'o lngtoıı, 20 (A. \.) - R ı"I 
bur Ruzvelt, dUn gazcı. eller toP 
tısmda Harbin icap ederse l!H3 s<

sindc de devam edeceğin, ve l.U:: 
ıle birleşik Amerikanın rn;S n 
de tntblk edeb'lecck ımslllt pı'lı:; 
nnı !mdlden tetkik cttıklcrlnl 
lemlştlr. 

Reisicumhur. bu meııel" hakk 
dUn Lord Beavcrbroo lle göril~t 
nU ilave etml,.tır. 

Ruzvelt, gazet.cellere vaptq.~ lll 
nattıı ezcilmle şöyle denıı.ştıir: 

Çörçll Uc benim nramı:r.d:ı vul<11 

lan konuşma, dUnyado.k1 dcmoı;rt' 
!ere yapılan yardıma bir hız ver;; 
mahiyettedir. 

Gazetecilerden blrı, 

şu suali sormu,...tur. 
İnglJlz başvekili, ingılıcnmın ~" 

mınuz olmak&lZUl h rbi i{nzanab " 
ğlndcn emln olduğu hl.a uıı stt 
mlş midir? 

Ruzveıt, cevap C'larnk, bu gıbl 
sualln sorulmasında hlc;tJir tın.ı
medlğinl söylemı§l!r. 

Rclslcwnhur, butdan sonra keti 
le Çörc;ll arnsmdaKl konu nuı~a ) 
den temıuı ~derek bu görll ınenın 
gt gUn ve norod" vukubulc'ut,unuD 
dl dnııı il a edllemıveccğ v bU~ 
ifşaSI belki de ançak harpten 
mUmkUn olacağıru söylemlşUr. 

sor~u. 20 (.\.A.) - Bulgar hükCı.. , ____________ _ 

meli tarufınd:ın ııe1rcdllen bir karar. 
nıımede halk ellnd~ bulunıın nikel mev 
cudunu harbi~~ nezarcUnc bildirmeğe 
davet edllmlşUr. 

Karul'name mueıblnoe oundnn böyle 
ımnayldc nikel \'c nllı:eı balltaıarının 

kullanıımaııı menedilmiştir 

harı>iwtlerine kendimi esır etmiş 
ve bir çılgın gibi gUnlerce ne :rap 
tığunı bilmiyeı-E:lk yı:ışnmı tını. 1''n 
kat o genç k•z veyahul o ateşli 
kadın sonra hayntltt dalma benim 
le alay etm şt.1. 

- Yalnızca si1e birnz şnka yap 
mrştı. Fakat şimdi fazla.sile inti
kamını alıyorsunuz F...sat. 

- Hayır, ancak biraz! •. 
- Çok mUthişs niz, <'ok hains'-

nız. 

- Yalnız biraz ... Pek fazla de. 
ğil. 

Sustı.rlar bir mUddet biribirleri. 
ne baktJlnr. Meliha gUzel yn.na • 
ğınr eline dayadı ... 

- füı.yll' Esat, siz hfıld beni 
istiyorsunuz. Hem blliyor nıuau .. 
nuz, atz hayatnnda tahmin ettiği
nizden çok bllvUk hir rol oynamış.. 
lmız. Filhakika sizp li.şrk değil • 
diın... ÇUnkü o zaman aşkın mtı_ 
nıi.sını anlamazdım. Fakat bnna 
verdiğiniz zevk ve ıstıra.p hiçbir 
zrunn.n siu unutturmadı. 

Kndmlrk iktidarını ilk dem ola. 
rak sizin Uzerlnlzde ölçtilm ve yt 
ne ilk kadtnitk mağUib!yetinti ba. 
na siz tattırdmız. Sizi nasıl unu .. 
ta.bilirim. Hayatta bir daha hi<}hir 
zaman ilk zo\lkimi bulamadım. 
Şimdi de hayatını ilk gliniinden 
kırdığınız kadını kırmakta devam 
ediyorsunuz. Fakat biliyorum ki. 
beni seviyon!unuz. Beni hAHi nl' -
ru edıyorsurıuz... f Devamı var) 

!mlll!Xt:lllilfü~ 

Otobüs 
biletçilerı ıç;11 

Sınnat raporu 
ıazırn 

{'f 

OtobU blletçllcrl ı ıızıtbW• ~ 
toblblerde el ah tin l olcuısrııı 1J 
dı ına çıkarması ;teıml3or o!Jt 

ld bir bllt)tÇLıılrı bu ~i ııoı.defl ~ 
lntlkııl cttırdlğtno ııoblt olU)~ 
El1 btÇU.kJI biletçi, bllet \Cl'll 

ınü.,tcrinln lhtnrına ipcrl mi , 
hntİ l cttşmlyormuı:ı gibi bıçağııı• J 

Wıı, wü rinln bnğırlilll\lunnı dl~ 
la çıkamıış. imdi kendisi j 
t.e voyn tc\'kifhan"'t· m teri d'l 

tanede .• 
Biletçiler a.rn.sında haklkatcıı t9' 

ı.lk olmryıınlnnnın nıfi&terllcrc ' 1 
mwınıcle yapanlamını me,cıJt ,t 
duğu mııhU>Jlf vesllelertc gazete# 
tuıılanna gcÇmemtş değildir. fil ~ 
eli bıçaklılanııın da bııhıııduğııllıt 
vııkn Urerlne lSğrcnlyonu.. ~ 

ı\nla3ıhyor ki biletçilerin ~ 
kılık lu3 nfetlert, dlllcrl dU:ı:.gU~, 
lan değn, aynı ırJunanda ıaı tt 
ruhu taşıımynnlıın IAmo. mıeW 
kim seçer~ Otobüs hlpterl "'., 
bu ynlnn: onlnra bıraktlnnıı~ 
dar nwk bir m«"SCI ŞofiSr\111 ,ıı:ı 
ll olup olmadığmr muayenr C(il' 

, \C eline bir rtıpor vcrlrh~ f ,.ı. 
mfü.ıwrlll'rlc tcm:ııı noı.t md:ırı 1 
!örd"ft bt•lltt de d:ıha ehı•mırıl ' 
bir vnzlycttc bulıınnn bll,.h;Urrl tı 
d:ın istlsrıo. edn Plc bilmf'~·l7 h~' 

nlt·e olur~ 
ç 
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' ,,. _qapağı ilıtikô.rı 
hikayesi 

lıı. ta 
et ~ lnandanbcrt asllyo ikin.. 

Ilı~ ht lllaiıkemcstnde mühim 
t..... ctedJ. dlııesıntn muhakemesi 
~erı~· Şchrfmizl:ı h men bU. 
.~~ Yakından nlAkad r elen S ınuh k m ı bu sabah 

h.ıı....._ geınıtştır 
~'"61 u • 

k.-.~t.kı Sa z rinde Ucal'C't yapan 
ı.~ıt.ıı rıb kir kard lerle, Yor 

BaOQ kr. 20 ton yapaj'.l-ıda yap. 
• U Ur ilrnlıl> lhUkAr bO.. 

lıl' lilıt1ı 
.• ı ltıenı 
~ ~ehı:ı n bir çol enteresan saf 
ti lacır tevk~llll§, Yalcn şnhadctten 

eeı in edUml§Ur. Bu sa. 
~ laııııı d · mankcme salonuna 
~ da ini§ tacıı-ı mıtn olarak 

V[l b t.& 
llıııa~ nim~ v mUddelu. 
t l1a v~ muta asını söylemiş, 

l' llteı ~ asıtasııe ı:nUd;ı.. 
Pını llr 

tabl<lka. 
t6re h t evrakında anlqıl-

: ~ıso §Öyll" cereyan et .. 

lt ın 
'lltııda llstıcat fabrlkruıı sahibi 

llıtı,, btrıaı, geçeni rd tabrl. 
ı. ,,acı lr .. tellıl§ ,. n plya adan yapağı 
'bıua.ııı ' Ul.kln ner<ıye b3§vur .. 

ı>I' ~iti ;ırıl§tır Sami bir aralık 
~ -- ~Otgı •rıbckir kardeşlerle or .. 

111 ~ y Kabnsaksım elinde 20 
~ ' ~tı bulunduğunu duy _ 

llttıı Sarıbcktre mUracaa t 

'" &lıı:ıak l•temf!ıtlr. Mura. b •. ,,onun ~ı un yapağı için tesblt 
~Itır fiyat 81 kuru§tur. ııı.. 
~ evve1a satmak isteme. 

' lıra. 1rstecla 20 ton yapağı ıcın 
~llllf tn~ttr. li'&br1katör ka • 
.~~ <1~ bUa.tura çarnaçar bo • 

<le 19~ 1 binden 19 bine, nı.. 
bttıt Urnya kadar çıkmqıtır. 
'~ tnaJ bulamadıcınc1an 
~klt ?'azı olmu;,, ancak :tıı_ 
~ eu Şartı da ileri sürm~ 

fiyat 
'°el'tet> oıan 16.200 Um için 
~ ın Gerı kalan 3300 U.. 

aca ıı:n 
aa.,1ı<> . 
tıın kır böylcc b rhangt 

ı 8a.ıı. hı.t te llikt:sinl önlemi§ 
tı)\t rıı 1 lir. Fak:lt Sami doğ. 
'tınurakatx- bürosuna gide.. 
~t ış ve murakabe memur. 
bnrtın et tabnkatörUn kAtlbl 
~l "tek 16200 v 3300 Ura
r. aıaraıt yazıh:lneye yol • 

.,._aal'tbe 
"'llba r kude~ Zeki ve 
' 1 ile ortaktır. Zeki 

lıtlıtııcı ~ıhancııı OaJatada Omer 
4 ır Yorgt Kabasalml pt.. 
~ buı k ve komisyonculuk na_ · 

1 llq etrııltıakta, İhaan Sanbeldr 

~ltf.ıicı. t'kl() ve Zek! Sanbcklr 
-,ıı, ır. 

ıı lta~~ntroıörU Necdet fab • 
bu~ 1 g b azıhn.n ye git

lllaıt Yalnız Zeki San. 
tUn tadır G yret iki zartı 

~ d bir kartını uzata.. 

~~n )'a 
~ l!rııag-,nın parnlannı gc-

a 8 Yn zarft.adrr." de.. 

~' ~. Sa atarak kartı okumuş. 
t: ı:ntnın eu yazısı bUlun.. 

~ kraı 
!lııı. tııl'a~ ıı.rı Yollıyorum. 16200 
~~ verınız mallan kal • 

~~1cıaa 
~ l' ltlı nbekir NecdeU otm • 

a. .. ~eoıır:edlğtnden herhangi 
-~-r ta ttaı:ı çekinmle ve üst 
."ita~ ~~~- giderek, Necde. 

\:_:qı llortn-.wııın kAtlbl oldup 
ı..'ılııu uıtur Bunlar Nec • 
~ tta13a lrn:ı.ı 86ylmnişlerdlr. 
'ıı....~lt !l:eerct ı:ıır pollB komi. 
... ~ ~~lyeu tesblt ettir • 

bul ar Zeki Sanbekhin 
'llıleı:;,nduğu balde kart ele 

~ •e bt • !l:lhayet aranmıe, 
tı. - oıara~ çöp tenekesinde par 
·ı:"'ll e h._ · bulunnıu•tur 

' ~""111.rı .. • 
~ • Zeltl, Sarıbckir kar 

~~?e ~'r1 'Yorgt Kabasakal, 
tt""llılıl§ı fl('f ceza mahkemesin 

•1ttt 
01 

er v1,1 sorgulan eonun.. 

' ' ~?lınuşlardı. Suçtular 
«1ı~ le bir aa~tan haber • 
.. , Saın1n1n kendi kendi.. 

~~ 'laraıt zanıa paralar 
·11~Uın~hut tertip etttr
lcıp ~ dl 
)\p~e de. mevzııubahl 
S blr Kayaeruı lbrahlm 

>\ 'bıı ta~ sattıl~lannı 
~alı alıp 4a Samiye 

"' ~'lpı oınıadığuıı, bunun 
., lltıel'111.ertne de uymadığmı 
ttı~ 
~~ltn .\laeı da ıahlt o. 
~bl.ıda bq:;ı.()~ 

. 
yapağıyı kendle!nln satm aldığını, 

ifade etmişti. Mahkcn;c İbrahim Ala
smm bu ifadeelnl yalan tahadet oek .. 
llndo bUlmuş. lbrahlm tevkif edllmlg. 
b!Jrutıro serbest bırakılarak, muhake
mesi lhtlkA.r auçlulan ılc tevhit olun
muştu. 

Bu sabahki celseye BUl'lulnr avukat.. 
larlle beraber geımı.şıerdl İbrahim .A_ 

lıuıı baro reisi Mekki Hıkmct ile Na:r
mı Nuri gibi lkJ meşhur evukntı ve 
kil tutmuştu. 

Evvela mUddelumumt muavini mll. 
talt>atnnı söyllyerek suçı:n sabıt oldu. 
ğunu Ueri sUrmUş ve İhsan, Zeki Sa. 
rıbeklrle Yorg1 Kab:uıakalın tecziye .. 
lcrini İbrahim Alasının d:ı beraatın! 
isteml~tlr. 

MUteaklben vcklller birer birer mtl.. 
dafaalarmı yapm~lardrr. 

İhsan ve Zeki Sıırıbcklrln vekili, Zc 
kinin, İhsanın ve Yorgl Kaba.sakalın 
ortak olmadıklarını, ayn ayn 1ş yap_ 
tıklannı, ortada lhtlki!.r olmadığını, 
blnın için olduğu kabul fl'dllse bile mnl 
sahibi olmadığuıdan lhJıar.ın bir alA
kaııı olamıyacağmı, Zl'lclnln lsc Snmı 
ile malını satmak için pazarlık yapa. 
mıyacağmı, zira mal dllha evvel lb. 
rahim AJasıya satmrıı bulunduğunu 
söylemiş ve şunları Ut\ve etmiştir. 

- Sekiz sene içinde 400 bin lira 
kaz.anan ve Pollkıır ııpnrtımanında 

oturan fabrikatör, plyas::ya böyle bir 
mal geldiğini duymuş, fakat İbrahim 
Alasıya Blltıldığmı 6ğl"'clnce, ne ya,. 
prp yaparak eıe g~lrmek lstcml~tlr. 
Nlbayet Zeki Sanbeklre bir telefon 
ederek: 

- Parıı yoUıyorum! demiştir. Fa
kat ne parası,? Bunu tasrih etmemış. 
tir. Böylece de cürmUmeşhudu tertip 
ettırmıııtır. Eğer bu fabrlkat6r hakla. 
ten bu malın kimseye aıı.tılmaını§ oı. 
duğunu, bildirip ve kendisinden fazla 
pa.ra istenmlgse, niçin iktisat mUdUr. 
lUğUne mUrnca.at ederek: 

- Snnbcldrlerdı.ı ıu kadar mnl var. 
81 kuruştan parası ı;ıu hadar eder. 
İ§te parası bana bu malı alın! de. 
memi§tlr. 

Asıl incelenecek c.lhet bu değil tab.. 
rlkatörUn i§idlr. Geçen ıenodc yapağı 
bu tiye.taydı ve kumaşın da met.resi 
be§ llrayaydL Bu sene gene yapağı 81 
kuruşa. fakat kumaeıar 10 liraya 1 
Aradaki ~ lira neroyc gidiyor! 

Fabrikasyona, yani fulırlka makine. 
lerl arasına karIBıp kayboluyor. 
Zeki Sanbcıklr Samiye mal sntmıık U. 
zere paz:ırlık etmemlııtır. İhsan Sarı.. 
bcklrln de malı olmadığı için böyle 
bir aeyle altl.kası olamaz Her ikisinin 
de beraatını lııterlm.,, 

MUteaklben Yorgt v~ lbrahlnıln de 
veklleri mlllda.fııalarmı yaparak mu. 
ekklJlcrinin bcraaUcrinl is€cdUcr. Mu. 
hakeme 2,5 saat stırmUştU. Neticede 
mahkeme evrakı tetkik ederek kara.. 
rmı bildirmek üzere dunıemayı ba§ka 
bir güne bıraktı. 

HAdlse piyasada bUyUk bir a.k18 u
yandırdığından mahkemenın karan 
merakla beklenmektedir. 

ADLh'JIJ MUHABiRi 

Kendi kendime: 
- Aşkolsun, Sadiye - diyor. 

dum - annem gibi ele avuca 
sığmayan bir kadını ne gUzcl 
idare ediyor. 

Sadi ara sıra: 
- Haydi amca, neden böyle 

durgun duruyorsun? Gamı ken .. 
dUye ?.eVketmededir Alemde bü. 
ner .. Düyanm işleri böyle ~ir, 
böyle gider .. 

Tekerlemeleriyle b&bamm de 
neşesini tahrik ediyordu. 

Babam çok dolgundu. Fa.kat, 
Sadiyi gUcendirmcmek daha 
doğrusu ona kıskançlığını ibelli 
etmemek için her zamanki gibi 
gülerek: 

- Haydi içelim, çocuklar! 
Diyor, kadehini lbo~ltıyordu. 

Yemek faslı ibittjıişti. 
Sofradan kalktiğmuz zaman, 

!Bic Vdifuı 1Jaş&aşa 
- _,_ _, .-. ,,,_, zwwwa ,,_.,, ~ 

Köt<§lp 
© k llJ) liifil <§) k ~ 

MEŞGULolduğunuz.iş ne. o-
lursa olsun, ilerletmeniz. 

için size yardım edecek yığın yığın 
hitap vardır. Okumayı bildikten 
sonra cahil kalmanıza hiçbir sebeb 
yoktur. Hayatta insana en pahalı
ya mal olan şey, cahalettir: Ve bu 
zarardan kurtulmanın biricik ça -
resi de okumaktır. 

ti. Bugün bu devir geçmiştir. Çün
lıü kitapları yalnız., bilginler değil, 
tecriibelerile kaz.anmışlar da yaz -
makta ve bu tecrübelerini birdir -
mektedirler. 

"Kitap okumaktan bir şey çık -
maz, insan ne kazanırsa tecrübe sa
yesinde kaz.anır,, söz.ünün kıymeti 
belki bundan elli sene evveline ait-

Şahs'i tecrübelerimiz.le öifrenece -
ğimiz her şey, bize çok pahalıya 
mal oltlr. Çünkü her tecrübe neti -
cesinde alacağımız. dersin bedelini 
ödemek lazımdır. 

Okuyan insan baskalarının tec. 
rübelerinden de istifade etmeyi bi -
len İnsadır. 

HAV AC l·L 1 K 

A manya ve ingiltere üzerinde 
gece ucuşları 

G ECE uçu~larlle yapılacak bom.. dalardan birini ortadan kaldırm11tır. geçen bombardıman no.ksa~ malQ. 
bardunanlarda, gllrıdUs taar. Gerek bUyilk Brita.nyah tayyare • mat vermek icap eder •. ÇUnkU: bom • 

ruzlarına nazaran kaJ'§ılanması za.ru- ellerin Almanya Uzerlerlne, gerekııe bardımancılar her :ne kadar )'&l'dtmcı 
rt bir çolt gUçlUklor bulunduğu halde, mlhvcrcllerln BUyük Brlta.nyaya doğ. trcngiler(len ist1!a.de ederlerse de he. 
gerek bUytik Br1tanyalı tayyareciler, ru yaptıkları gece bombardımanlarnı- dcıt Uz.erinde körü kı6rilne ı, görmek. 
gerekse Alınan havacıları kcsateU da zayiatlan az olinakJa beraber, ten çcltlneccklerdir. 
fazla oıan bombardıman taarruzlarını Bir bombardmınnm gayıd sadece 
geceleri yapınağı tercllı edlyorlnr. ı Yazan. J bombalan bir hedef mmtakaama ser. 

Tayyarenin bulnnduğu meydand:ın A Ş' AR. l pf3Urmek olsaydı, hedeflerln tetkik.,. 
hedef mıntakasma kadar olacak sey. • r'I KL} ı teabltleri ıre bilhassa U%UD boyiu he.. 
ı1lsefcr uçuşlannda hava açık ve sc... _ saplar yaparak,rUzgA.r inh1ra!ıarmı dtı 
ma parlak olduğu takdirde btlytlk bir §Ünerek bombardııııanı güçleştirmek 

mUşkUIO.t yoktur. Bilhassa gecelere yaptıklan tesirler de fazla olmakta. manasız olurdu .• Tahrip makaadm &. 
inhisar eden hava baskınlarının mllı. dır. Bir gO.ndUz taanı.ızuncla elde ec:ıı. zUdUr. Fakat bombaya hın·canan pa. 
ver tayyarecllerlne arzetUğt kolaylık.. len 8Ihha.W bombardmıanlar muhak.. ranm ~ulıı.smı tahrip etmek 1ae bu 
lardıı.n biri, hcdeflcriıı yakm ve sahil kak .ki geceleri yapılamıyor_ Fakat özUn kmıdüddtr .• 
de oıu§landır .• GUndUz gözüyle yapı. 111ldaklarm, baraj :tıaıonıarmm ve ce- GUndUz gözüyle taarruz bedefJerl 
lac&k aaıın boyu ke,U uı:U§lan sa.ye.. ce avcıla. ının bombardımancıJar için arasına alma.mıyan Berli.ı:e kadar, BU. 
aiıtde, geceleri suyun l§Iltilarmdan fa.. geceleri korkunç birer mukabele ve ytlk Britanya imparatorluk hava kuv. 
tifade ederek mevki tayini 1o1 ve he- mUdatna vasıtası olmalıırma ragmen vetlerlnin geceleri varmam -.e oıııuır. 
dof tesbiU bir dereceye kadar kolay. bilhassa· ytlksck uçtl§larla lbede.flere ça tosiri görülen bombnrdımaıılarda 
l8§Jr, .• YıldWı havaların d:ı nlsbctaı sokulu§larda muva.ffaklyet elde edn. bulunması. gece bombar(Jımanlarmm 

karanlık olanlarında husuet lctler.tn mektedir. kıymetini tebartız ettircbUlr • .Ancnk 
yardnnJle ft yıldıalara ;ııuama. tay. Baraj balonlümm l>Utlln bir Abayı lcolayiılJm ortaya koyamas... çllnldl 
yarenin uçmakta bulunduğu mmtaka ve bilhassa Manş sahilleri gibi uzun.. gece akınlan çok daha ımhmeW 'fe 

ve hatta. hede!lerln yerleri blle beş lnğuna bir mmtakayı boydanboya isti daha teknik ~manıann, mQteb&ılırm 
yüz metre bir hata ne kestirilebilir.. 1A etmeleri pek de mttmkt1n gl>rtıro. pilotlann mevcudlyetıne ihtiyaç his. 
Demek oluyor k1 parlak havalarda, memektcdir. Böylece baraj baloııla.rm aetilrdlği halde alman nettcenın, vcrl. 
nlsbctcn karanlık ve fakat yıldızlı za. dan lsti!ade edilmem!§ veyahut refa. len zayiata nlabeti, ona kolaylık Çe§

manlarda. bir teknik ça.ışna görüş kat gece avcılarmm taarruzlarla te. nlslnı verir .• Hakikat tamamlle ak • 
mUşkOIAtını az çok ortadan kaldıra • mizllyecekleri b3raj balon ~taka • slnedlr. Ve gece uçuşlan gUndUz ta.. 
cak blr ma.hlyct almaktadır. Gece u. smda yapılacak p1ke bomlıardimanlar arnızıanna nazaran daha bUyflk g1lç. 
ÇU§larmın en gtıç taraflan buluUu, hcıneJı hemen zayiatsız ve .fakat çok lUkler arzeder . 
s1Bll ve karanhk gccclorde yapılacak tesirli bir taarruz alstemt ob$kta- Alman tehlrlerlnln aalllllordeıı çok 
taarruzlan hedeflerine uJqtırmak ve drr. Gllııdilz g6zllyle mQdafaaar mu,. lçerlcrde olllflan, meaa!fleriD uzun • 
bombnlıı.rm gelişigüzel atılnınlnrmdan kW bulunan plkeCilere ka?F gece av. hığu ve l§gal .ııahlllerinden b1ly(lk Bı1. 
ziyade hesapla ve aıhhatlo varmruımı cılarmın bir mtıdataa tabıyeet bazn'la tanyaya olaD mesafenin birkaç mlııll 
temin edebilmektedir. malarma bile vakit kalmnmaktadır. olu3udur Jd Alman taamızıarmm ]D. 

Gecelen yapılan bombardıman ta • Yalnız ou var ki, gecelert pike bom • m mesafelerden yaptı#l gece taa~ 
arruzlıınnın hedefi: doğrudan doğru.. bardıman yapmak da, gtlndtıs gö • ıarmı daha kesl.f göstermektedir. Yok. 
ya haeım müdafaa slstemlertnın daha züylc olncak bir pike tııar.rwtlle hlO sa bUytlk Brit.anynlılarda hasmılann& 
az faaliyet göstereceği zamllJU aeo ... de mUkaycso kaku1 et.mıyecek kadar kar§l aynı §lddette hareket etmekte • 
mck ve mümkün olduğu kadar az za. dikkatli bulunmak ve tecrubeU ol • dirler. Yalnız blJilldc ııahanm bUy(l]r. 
yiaUa hasma fazla zarar verdirmek. makla kabll olabllir. Yoksa g1lnd11z ltığll fil ve tesiri dağıtmaktadır, 
Ur ... Buna k~lık hasım müdafaa.. piko bombardnnanlarmda muvatta • MUdafaa slstemleriniD mUaaadeal 
mndan faallyetlnl kaybedecek av kiyeti g&illen bir uçucunun bllyle !bir nisbetınde alçaktan ve fazla. karan .. 
tayyareclllğinin ademi mevcudlyeU ı,,ı bap.racağı kanaat! dOğmamalıdır. lık gecelerde taarruz ve fazla karan.. 
btr avantaj olarak eıe almıyordu.. Gece bomb3rdmıan t&arnJzlarmda bulacak taratın daha mQabet neUce • 
Halbuki şimdi, iki kl§lllk gece a.v ammı bir ba.s:ılayı el4e edebilmek nok ler alablleceği muUaktır. Ve gece 
tayyareclliğl meydana çıkarak, taamdan daha ~nceden lıedeflert tet.. taarruzlarının teırlrl ve zayiatı bel' u. 
gece taarnızlannm t.cm!n etUğt fay- kik ve yerıerlnl ke§!edorek taamıza ınan lç1n de lehte olmaktadır. 

annem birdenbire babamın yam. 
na sokuldu: 

- Teesüf ederim, Cevdet! 
dedi • ibenim için - akşamdan 
beri - bir kadeh lbira içmedin .. 

Ba'bam bunu ibir iltifat saya
rak birdenbire şaşırdı. 

- Aman karıcığım, sen bana. 
bu fırsat ve im.kam vermedin ki·. 
Hiç yoktan lbir dargınlık çıkar .. 
dm.. Sômurttun! 

Annem mraki tebessümleriyle 
kırdığı potu tamire çalıştıktan 
sonra birdenbire 'kocasına dön
dü: 

- Ben çok1:.anberi Leyi&. hak· 
kında ihayırh lbir şey düşilr. _ 
yordum, dedi, bu dUşüncemi u. 
marmı ki sen de makfil ve musip 
göreceksin! 

- Nedir o..? Söy!e :bakayım .. 
Annem ne çalmk da değ.işiver

miŞti ~ iBu tabav:vüle~ 

ben de şa.~nu§tnn. Annemi arıka.. 
sın.dan gizlice dinliyordum: 

- Ben, Leyla ile Sadiyi nişan. 
lamak istiyorum. Sen ne dersin? 

Babam hayretini gizliyemcdi: 
- Fena lbir düşünce değil a

ma.. Karıcığım, bunu biraz da 
ikisinin temayülüne bırakmak 
lizımgclmez mi ?ı 

- Ben onların biribirlerini 
sevdiğini pekala biliyorum. Ge. 
çcn gün Leyıa., Sadi ne zaman 
.Almanyadan gelecek diye sorup 
duruyordlL O da tstanbula gelir 
gelmez ilk işi lbir.e ıgelmek oldu. 
Maksadı seni ve lbeni görmek 
değil.. Şüphe yok ki Leylayı 
görmekti. 

- Pekala. Fakat, dediğim gi. 
bi, ıbir kere de hu işi Leyla ile 
görüşmek 13.zım. 

- Bugece bu işi ortaya atsak, 
bilsen ikisi de ne kadar memnun 
kalacak .• Ne kadar sevinecek .. 

Annem, babamdan yüz 'bulun· 
ca başını arkaya çevirdi: 

- Çocuklar! Neredesiniz.. Si. 
ze bir müjdem var! Diye iıaYkırd1 

Ben, ogece annenrln bu muva. 
renesizliğine ilk defa şahit olu
yordum. Kendi kendime: 

- Annem delirmiş. Bu, doğ. 
rudan doğruya bamı. taalluk eder 
bir meseledir. IBenim istild>alim
Jc ve nihayet kalbimle nasıl oy
xıa:yabi!ir? 

Diyordum. Doğrusunu eöyf e. 
mok 18.zımgelirse, Sadiyi ta.'kdir 
etmiyor, sevmiyor değildim, Fa. 
kat içimde derin bir a~k yoktu. 
Bu, lbelki de biribirimizi ;pek sey
rek görüşümümen ileri geli. 
yordu. 
Yarın oöUr gün temaslarımız 

sıklaşacak olursa, birlbirimizi 
daha ook anlayacak, daha. Qdt 
sevecektik. 

Annemin sesini duyunca, S .. Ji 
ile buluşarak. onlanu yanına 
koştuk. 

Sadi: 
-Ne var? 
Diye ibendon bir şeyler öğren. 

mek istiyordu. 
Annem s~ bir öa.1·· la göz· 

lorini Sadinin gözlerine dikti.: 
- Çocuklar! dedi · biz kan 

koca, sizin istikablde mesut bir 
yuva kurahileceğlıim ve birle
şirseniz mesut olaca~ imı. 
narak, bayırlı bL· şevler dü.~n
dük. Ne demek istediğimi anla
yorsunuz, değil mi? 

Annemin bakı. lanndan ilk ön
ce ibir mana çıkaramadım. Fa. 
kat, Sadinin bu teklif karsısında 
uf nk bir heyecan eseri bile gös
termediğini görünce - danışrl~h 
pehlivanlar gibi - adeta biri.bir. 
leriyle nnlaştrktan sonra mcyda. 
na çıktıkları hakkında j.o.imdc 
şüplheler ruyandt4 

Fıkra 
··········--·· ................ 

ÖZ 

SAYFA - 3 

Çocuklu umda koca .uz olıın bir' 
bir bayan b r kaç gUr. ev\·c.ı ı .inci 
uır yn ba mwımı ku dı. li< ncı 
bir ya ! Fa at Kat;:? O uz sekiz mı, 
kll'lt mı. kırı. ııü mi .elti değ 1 ! .• 
Sadece b.ıdı tmiz §U l\1 t>u bayan 
yedi sene evvel otuz y rd )Jı, §im 
ı.11 l o ~.eçhul ! •. 

Nasr idın m rhuına Pir de!a nı?
"11 rı. ı ç ~ md:ı otc.u. u sormu • 
ınr 

Arud n o:u ene g ı;tl t n s rn 
bir daha sorınu lar gc"'fll 

- Kırk' demiş. 

- Yahu, hocam, <m acn cvv ı 

1 

kırk yaşındaydın, ş nı ı de kırk d • 
yorsun; bu mı ıl f§ 1' 

Hoca: 
- Doğrudur, d mlı;ı; ınsan olan 

eözUnden dönmez! Söz lılr Allah bir! 
yirmi yıl sonra Rorsnntt. gene söy • 
llyct· glm budur! 

Kadınlar için belki de J:.er § y mu. 
bnhtır. Fnknt yaş bahsinde dönek • 
ilk, asla! 

NASl:ETTİN 

Aynı şey mi? 
Yeni tanışınl§lardı. BJn bankerol 

öteki aktör. Aralarındaki meslelı 

farkşnm bUytiklüğünU iki&i de derha. 
anladılar. 

Bankacı daba nazik dııvrandı: 
- Belki bir kabahatt!r ama, dedi 

kl18Ul'Unla bakmazsınız. Ben hiç u .. 
yatroya gitmem. 

Aktör gUlUmscdi: 
- llıUlsterih olun, dedi. Ben de ban.. 

kanın kapısından içeri adım atllll8 in
san ~ğtllm .. 

Günde sekiz saatten •• 
- Bugün tam elli Y8§Imda bulu _ 

nuyorum. Hayatımın on altı acnesi 
yatakta geçmfaUr. 

D1ntlyenlerden biri hayreUc sordu: 
- On altı eene..'112: yatakta mı geç. 

ti f Felce mı ugr&ml§tımz? 
- Hayır, gUnda sekiz saat uyuyo. 

rum dL .. 

.r- Traş f~ gördOn mtt f 
- Hayır, fakat~ beJlllL 

ntı:ı yeni bir koynılu ,,__ 

Ma.amafih bUtU.n btı ~· 
r.imin fevkmda duran eev:incimi 
gizliycmcdim. Safiyane lbir ta. 
vırla Sadinin yanı::ıa sokuldum. 

- Biz henUz lböyie bir şey dii.. 
şilnmemiştik.. Değil mi Sadi? 

O, önceden kararını vermiş 
bir adam cesaretiyle: 

- Ben her zaman düşfinü~ 
dum,. 

Dedi. Babam SÖ7.e karıştı . 
Daha doğrusu son söz onundu: 

- Çocuklar! Annenizin bu 
teklüınden ben ço!· mütahassıs 
oldum. Sadiyi nı> kadar sevdiğı· 
mi bilirsiniz! Böyle bir izdivaç 
şüphesiz her ilci aile için de ha. 
yırlı olur. Ancak bu karardan 
evvel Sadirrln banbsına ve anne
sine de danışmak icabedcr. Ger. 
çi bizim birader bu gibi mesele· 
!erde işi tamamile cocuklarına bı 
rakmak fikrinde ise de, yenge 
hanını hiç de onun !f/bi dü~ün
mez sanırım, Öyle değil mi, 
Sadı? 

Sadi cevap verdi: 
-Amcacı ğrm .. Biz şiruw ara. 

mızda verdiğimiz karardan onla· 
rı başka türlü !haberdar ederiz. 
Onların da reyini aldıktan son. 
ra, işi ortaya atarız. Bu mesele 
de ilk söz sizlerin, fakat, son aös 
Le}Hi.mndır zannederim. 

(Devamı var) 
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AHMETATES 
~ 

Karyola ve mobilye 
satış evi 

Askerlik tlinlan 
Bettktat Askerlik Şubesinden : 
Liı!e w muadili mekteplerden me. 

1 

zun olanlardan tam ehliyetli olup da 
yüksek mektep ta.b~ devam et_ 
ml.yecekler 1 Eyl!ll 941 tarihinde· ye. 

Her nevi karyola • Mobllye ve son dek ırub:.ı.y okulu haznlık Jat'asma 
sevk edileceklerinden 28 Ağustos 941 

1 ııl.stem §Ik abajur ihtiUaçlarılllZT 1 
ucuz ve sağlam olmak şartile bu. tarihinde yedeklerindeki vesikala.r1a 

radan tedarik edeblllrsint.z şube merkezine milracaat etmeleri ve 
-o--- 1 gelmlyenler hakkmda 1111. sayılı as. 

Adres: Nuruosmanlye ç&ıll kap:. 1 kerlik kanununun 89. 'lııUddesl mucl... 

81 Çuhacı h9JI caddesi No. 9.ı4 hince aakcrl mahkemeye verilecekleri 
-<>--- 1 chemmlyeUe illn olunur. lerl l&mn.) 

"' :,. . 
Hazır, ııımarlama slparl§ kabul E 1..1 fl rı• 

eder ve her nevi tamiratı da &şlkta' Askerlik Şubt'binden : Vienm.e feR i e · .~ 

llmiiıi1Bi:&2d:ileruh-·le·e·der .. S87 VE BUNL~.RLA lllUAMEl..EYE • Yaş 25, boy 160, nıütellY'j 
TABt ERATI ŞUBEYE DAVET : cutlu, kumral orta mezunu ttJ' 

Elektrıkçi kasanın içine "Davit Kollarsonun ölümü !llim"-ek gibi kaf asmda çaktı: bilen uu bir aile kızı, 28,.35 • 
"S' "S' ı - 337 doğumlu ve bu doğı.ımJu. fst 

girerek: etrafındaki düğüm artık çö • "Uvan Tor eve girmiştir. lıı.rla muamele görmel<Uı olan erlerin araaında en az lise mezunu. 
- Şimdide elektrık lesi. züldü. Artık katili aramağa Mektubu Halde bırakmış, f "d f' yoklamaları bitmek Uzcredlr. Şlındl. di blr erkekle tanı§llrak evi 

satının nasıl işlediğini anla. ihtiyaç kalmadı. Kollarson kendisi kütüphanede kalın . n 1 are 1 ye kadar şubeye mUracaat ederek son temektcdlr. İade edllmC~ 
"' l "' k b" d b" d } • k kl yoklam!lsmı yaptırmıyadarm hemen toğraflarlle (25 Necltı.) -naga ça ııacagım, asayı ır en ıre ve maruz per e erın ar asına sa an • LA M B A racaat • 2ss 

D d. k J hl k d K il d d haftanın Salı ve Pct'§embe ve Cuma rll e ı. a acağı te i eyi ü•ünme• mı9tır. o arson o asın an , • Ya§ 26, boy 165, kilo '""d'. 
"S' günleri saat 9 dan ııaat 12 ye kadar • 

Bir lahza sonra haykırdı: den açtığı için öldc. Şu hal· aşağı iniyor. Hol esasen loş· şubede kurulan askerlik meclisine tahslll.nl ecnebi "memleketıer t 
- Kasada cesetten başka de kasayı açarken her ıeyi u• tur, lambalar da söndürül • mnracaaua yoklamaJnrmı yaptrrma. mı§ lııtlkball parlak bir devıe 

bİr iskelet, iki de kocaman nutacak derecede heyecan i• müştür. Mektubu görmüyor, lan. ru boyu 160.lGS al§man tr 
· h d k · d d B h b h k · · k h Müracaat edeceklerin nllfus tczkc.. 22 YB§larmda tahsilli., ~ sıya san ı var. çın ey i. u eyecan ir te • ütüplıaneye gırıyor ve a • bir aileye mensup bir bS)-a.ıı1'1., El kt "k · • k d h d' kt b k k l w h J releri ve mekteple ata.kası olanların • e rı çının ar a aşı e· ıt me u unu o uma 'ı:an va tı etmege azır anıyor. mck istemektedir. lÖ.A.:S· l 

b ı mektep vesikalarile milrac&at etme. 
yecandan boğulan ir sese doğan heyecan mıydı? Fa • Biraz sonra kahvaltıyı geti· teri. ztnc müracaat. 2 9 

haykırdı: · kat Linin bana anlattıkları· ren ihtiyar uşak holde mek - 2- Yoklrunaya gclmıyenlertn 1111. iş ve işçi arıyanlaf: 
- Bir iskelet. na bakılırsa zavallı ihtiyar \:ubu görüyor, alıyor ve efen· Sayılı As. Kanununun 84. maddcsJ • Çalı§kan ve dUrüst b!r g~ 
Torkanay Mariba Linin esasen tehdit mektupları bek disine ,1ötürüyor. Kollarson mucibince Hi. lira para cezası ile cc. tıman kapıcılığı aramaktadıf· 

yilzüne baktı, aakın bu iske- liyordu, zira Tor kendisine mektubu okuyor. Mektupta zaıandırılacaklan ehemmiyeUe ıııuı ve musluk tamirlerini yapıl; 
let, Davit Kollarson Hindis • birçok tehdit mektuplan yaz şu cümleler yazılmış olabilir. olunur. * :t- • fere aatna ve asansör idare 

tanda öldürdükten sonra be• t "Ben odada, arkanda, per • evlidir, ka.rı.slle birll.kte mış 1• zusundadır. Sultanahmet cef) 
rabe · d' .,,. k · "S b ka b' 1 d 1 • k d kJ Bef;iktaş Askerlik Şubesinden: r getır ıgı arısının ıs • onra aş ır mese e e erın ar asın a sa ıymı. §lSmda bakkal Hüseyin ~ 
keleti olmasın! var: ihtiyar uşak Stefanın Sana bakıyorum Kollarson, ~·:wırm HELIOs KOESSESAtı =. ~ ı - Şubemizde kayıtlı her yıl t~ ErsUncro mUracaat. 

Elektrikçi deliğin kenarı• Halde bulduğu mektubu ora• seni öldürımeğe ha?.:ırlamyo· tün ikramiyesi almakta olan Malfil * Yedi ya§ında bir kI% 

dan tekrar görünmüş\:ü. ya kim koymuştu. Şu halde nnn,, aubay, er ve ıehlt yetimlerinden 9U baııı, kızına bakmak 11zere > 
- Bu elektrik tesisatını o dakikada evde bir yaban· ''ihtiyar Kollarson koltu • yılma aıt ikrn.mlyclcrtnı a.lmıyanlarm mesını. temin edeceği fakat 

§Ubeye mUracaaUerl. mlyeceğl bir bayan araınalC d' 
kutan insan garip bir adam• cı bulunuyordu. Bu adam ğundan kalkıyor. Perdelere 2 _ TB§rada b:ılunanıar birer dl. Uyenlerln hergün 9• 12 ıır:ıs~.ıt 
ımış, ölümle oynamaktan hoş• kimdi? Uvan Tor mu? doğru bakıyor, konuşuyor, lekle bulundukıan askerlik §Ubesl zıt elektrik idaresinde e1e1'tf" 
laruyormuş adeta. "Bugle iımindek~ serseri • yalvarıyor: "Beni bırak, ba· 20.8.1941 va8Itasile şubemize mUracaatlan. ahhidl Hamza. KUçilkncıı.ra ııı 

_ izah ediniz! nin kara kapının sırrını bil- na acı,, 10.SO Ajıınııı ~1.25 Faust 3 - Bu husus iki.net defa ııtı.ıı olu_ lan. 

Mariba Linin sesi bir par- mesi de §aşılacak şey değil "Öteki meydana çıkıyor, haberleri openı.ıımdan nur. • 1823 doğumlu, tncbOtul~ 
19,4~ Kadınlar p~lar ~ * yazar dBrt nüfuslu bir aflll 

ça titriyor. midir? Ona bu sırrı kim söy- ~)indeki roververi ihtiyara u· Faslı :?%.IO )lih:Jk: dJ..stnJ geçindirecek hcrbSZ!si 
Elektrikçi izahata başla • ledi, bu seneri kimin hesabı• zatıyor. Korkudan çıldırarak 20.ırı Radyo Muhtelif Fatih Askerlik Şubeslndm: ramaktadır. tsuyenlerin: ~ 

dı: na t;alıııyor, asıl Uvan Tor diz çöküyor: "Yalvarırım, Gazete6l tınkılar Yd. E<:z. Tgm. Ahmet Klimll oğlu çaycvinde İnebolulu Ssliboğl 
- Bu meselede yanılma· h'es:ıbına Mongolyadaki na• bana acı.,, Kansından bahse- 21.10 Solo n.so Ajan Ahmet Hamdi Bayer (48793). Çok Gillere munıcaatıan. 

dıgmı.. dan eminim. Ka anın zan dikkati üzerine \opla • d. • "k Şarkılar acele §Ubeye glemesı ua.n olunur. • 29 ya.şmda EekAr, asker .. ıyor, onu ınti am arzusun· kam olmıyan yeni ve eski~ 
içerisinde Ultra viyole ıtık • mak için kullanılan bir suç dan caydırmak istiyor. Hatta ,.ss 
ları cinsinden ışık cereyan • ort.ığmdan batka bir §ey ol· bu arzudan vazgeçirmek için :;na:!:ı:~:ı!~r <~~s~:u :re~ 
ları hasıl eden bir cihaz var maaıı gerek. para teklif ediyor: "Bir mil• Emniyet Müdürlüğünden: racaat. ./ 
dır.Bu cihazın cıva ampulleri "Fakat Uvan Tor kara yon dolar vereyim, hatta da• MüdUriyetlmizin lıızmet oto:ııobill llc motosJkleUcrlndc kullnnılmak llzc. • Mait vaztyetinln bOZUııl ~ 
iskeletin gözlerine konmıut, kapmm sırrını nereden bili • h f 1 • , • re satın ıı.lmmıuıına ilıl.iyaç gösterl!en azı 10000, çoğu 180000 litre benzin ta. zUnden bu sene tahsiline de 

-ır a az a, ne ısLersenız vere • memek zaruretinde buı·--"tı .. 1 · k ·· 0 f • ' ? ld llk suret•Jc ihale gfinü olan 9.8.941 gUnande keza talip zuhur etmedlğlnden u.w--goz er proje tor vazı esını yor.,, yı
0

m, yalnız beni ö ürmiye • berhan~ bir mUessft""'dc t• '--1 T · ekslltmesinl.n bir ay zar!mda pazarı ıkla lntacma karar verilmiştir. b• .....,... ·- ".ıtJ 
görüyor. Bu IUl'etle İaK-c et orkanay düşünüyor, ka • ceğinize yemin ediniz,, Öte· tsteklilerin 34.0 urn teminat n'l(çesile 9.9.941 salı günU saat 1İ5 te mUdU. tadrr. (F. Yazıcıoğlu) ~ 
ka!nnın adeta bekçi i o\mU§ fası işliyor, bu muammayı ay ki bu teklifi kabul ediyor. riyet binuında kurulu komlııyone gartnamcyi görmek 1Qtn do Ş 3 mUdUrlU. caıı.t. J 
t>luycr. Kapı açılınca cerc • ılmlatan qık birdenbire bir (Devanıı var) ğilne mUracaat•arı. (7290) ~Almanca bUen bir~ 
yan i§lemeğe baılıyor. Kapı-.. ----------... ml!!!!-----------------::1111a.D111c:m-1m1 .. _ı:z:ıc1U111 _________ mm __ 111 talebesl mUsıı.lt şartlarla 
yı açan insan için iskeletin ' yaziye, tlzik. almanca g 

gözlerine bakmazsa hiçbir Hikaye · ç • k • K Nakleden: ·~·:·~~=~::::ı~P 
tehlike yoldur. Fakat gözleri ır ın ız lı1ELEKZ.AT KARDEŞ olan ıyı yemek yapınuın' "'tl1 
ıııl ışıl yanacak olan bu is • bayan, kalabalık oımıyan 
kel ete bakmamak kabil mi? gilndllz l§le:inl yapmak. 

üh Zavallı, çok çir.kindi. Küçücük ~ynep, ilk geldiği ı.a.m.an bu kokarlarsa sen de GaY kokuyor. Ev sahibı özür diledi: nı hıızırıamak tst.emektedll'· 
Bakışlarınız buraya tevecc·· bir çocukken de smka, cılız, kap çocuğu sevebileceğini, şefkatinin sun! Galiba. değnek gibi endamı· - Bizim ZeynP.p ... Kendisini da bakabilir. Geceıert e~t 
etti mi işiniz bitti demektir. atara ve kup kuru bir mahlfıktu kabul edileceğini. ummuştu. La.· ru kaybetmekten korktuğun için tuvaletsizken gördüğümüz için zaruretl.ndedt.r. Yalnız ~r 
Kimbllir, herhalde tevettürü lherhalde... Biraz muhabbet ve kin çocuk, sevgi dilenen bu kalp. çayı yemek yerine kullanıyor şaşırdı ve canı sıkıldı. Çok eski bakabilir. (Ar) remzine ıxı~ 
çok yüksek bir elektrik cere- şefat belki onun maneviyatı üze. le insafsızca oynamak için sun! adamımızdır, yirmi seneden faz. ~ Eski ve yen! >"lZlYI 
yanı vücudunuzdan geçecek• nnhaya· deta~--.diJ~~~il~.ül.a.:~ türlü hileler icat etmişti. Evde iş pek boldu, lakin o iş. la z.ıınandanberi yanımızda... ~111. orta yaşlı bt.r 1>8>~ 

1\......,. ...... .u.. ı ucs..., '1Gl'o.c.A Ona her fırsatta fena mu.ame. ten yılmaz ve asla ~ikayet etm~:.: Zeynep, anlayan gözlere gizli ıııne mUnaaip bir tş ara1Jln1' 1 tir. :hiç bir şeyleri olmayanların le ediyor, kızcağız onu okşamak di. O kadar uzun zamanıdanberi ıztırabı ve kederi hıçkırık ve göz . şıerı ve yemek de yapıı.ı-uıt· 
T orkanay ıordu: maddi ve manevi fakirliğiyle istediği. zaman hemen uzakla.ja· haddinden fazla çalışmakta idi yaşlarından daha ziyade üşa e· remzine müracaat 252 .J 
- Elektrik tellerini kese• tam zavallı olan bu kracağı7.a rak suratına gülüyor: ki artık yozıgunluğunu bile his.. den mahzun bir dudak büküşle • TUrkçe, transızca, yut"_.t 

mez misiniz? O vakit lehli• herhangi bir §Cfkat nazan da - Olmaz Zeynep! diyordu. setmiyordu. Bazan fazla yor. gülümsüyordu. ıtcmmeı okur yazar ve totı 
keaizce kapıyı açabilirdik. dokumnam.ıştı O, hiç bir zaman Sen ~k çirkinsin! gunluktan rengi bembeyaz olu· Hanım, latife yollu ilave etti: ca biraz ıngilt.zce bUl.r ..V 

_ Dog"'ru söylüyorsunuz. genç görü.nın.emj~, çocuklukta Zavallının gözlerinde yaş gö. yor, vücudu öne doğru knn;bur. - Elbise değiştirseydin de ıAka.sı oımıyan. ketn .!J 
bHe VA~lı bir ""!ıresi olan kimse· rürse rarar ediyordu: !aşıyor, da bunun yorgunluk. ırüzellACTniyooektin Zeynep! .. Sen tı ta e uhasobedetı 61". Bir lahza sonra amele tek· J-.. y- ,.., ....,,.... esap n v m !erdendi, Şimdi bulunduğu eve - Ağlayorsun. Halbuki sana hatta bitkinlikten ~eldiğini an. hep çirkinsin kızım. Haydi ~it bay ucuz bir ucretıo 1§ " 

Tar göründü: hizmetçi olarak girdiği vakit, ağlamak yakışmıyor, dııha çir. lamryarak gene işe devam etmek ı::-cne bir yere saklan da misafir ı M.T.V.) remzine mtıra(l8B..ı11 
-At&:tk tehlike kalmadı, ancak yimıi beş ya.5Jl'l(la. olduğu kinleşiyorsun. istiyordu. Zeyn.p hamarat ibir hanrmm midesini bulandırma!.. • Eski yazııarıa yeni '19'.ı 

dinamoyu tecrit ettim ve her !halde, sırtı kanburlaşm.ış, sağ Bazan yumuşamış görünüyor: =~t.çiydı, yediğini tıaketmek Zavallı ihtiyar kız, şimdiye oırı, bir musyenehane, d' 

l•htı'male kare.ı bütün telleri omuzu sola nazaran daha a.'.?ağı - Sen pek fena bir kız da de- kadar çok defa işittiklerinden yazıhanede 10 aramaktsdt1' 
:c ya duşm·· n<:ı, cıa"ları am. ......... a ko- ğilsin 7.eynep! diyordu. Zeyncbin çirkinliğini _alay farklı olınayan bu sözleri c:rii_ ı. .. caat. 

de k4"'tİm. Söyleyı'n bakalım ~ ~ t>~~~ - ,.,~ :emz ne m~ra ~ caman ağzındaki dişleri yarı ya. Zeynep bu tuzağa daima dü. mevzuu yapmalar;na ragmen lümsemeğe devam ederek müte- • 24 ya~ında bir bayan tılf 
bu kapı nasıl açılıyor. nya dökül.mü.~ bulunuyordu. ~üyor, tatlı bir söz işittiği için anne oğul fena tabiatli değildiler. vekkilane karşıladı. Fakat çık. da satıcılık 1~ aramak~~. 

Mariba Li kara hapıya ya· Hizmetinde bulunduğu hanını memnun ve mesut ona doğru Onu üzmek kastiyle hareket et. mağa davranırken misafir ka· fransızca, rumca 'lkur ~ 
na~tı. Çinli mabudun başını öldüğü için alelacele iş aramış, yaklaşmak isteyince çocuk bağı. miyoralrdı. Onlar bunu bir nük. dınla göz göze gelince ibirdenibire zal remzine ratıracaat. 

:c l tam nasılsa yardım ederek bu rıyordu: tedanlık sayıyorlar ve bir hiz. hayretle durakladı: Son derece M f ·k 
Hd eliyle tuttu. Biraz evve aile yanında hizmetçiliğe gir· - Gelme!.. Sen pek fena bir metçi parçasının nükteden azap gürel olan gen~ misafir kadın, Üte errı : 
haydudun yaptığı gibi çevir mişti. kız değilsin ama. uzaktan seyre· duyacağım akıllamıa bile getir. önünde kendisini eğlendirmek tKt GENÇ BAYA.""J A~ 
di. Abanoz kapı yavaş yavaş 'Yeni hanrmı gençti. GUzel de dilmek şartiyJe!.. miyorlardı. Zeynep ise içten içe için tahkir edilen 'bu zavallı 9S.:n=!~~:ıa!m~ açıldı. Elektrikçilerin elle • ~idi, fakat halinden meınnundu, Böylece çocuk ona sanki bir ıztırap duyuyor, ancak ıbu ıztrrap mahJUka derin bir merhametle 

l 1 kendisini bütün erkekleri eh ı· kP.mik atıyor, fakat kemirilmesi. doğuran amilin ne olduğunu t:ı. bakı\.·ordu. Bakışları hassas kal. "Byane ihtiyaç vardır. ,, rindeki elel..-trik meşa e eri • . J 1Uinde ve hari"te scyah!'t f mda pervane gibi dolaştıracak ne fırsat bırakmadan tekrar çe. ym 00.emi)'t'Cek kadar üzüntüle!"i binin tam ifadesiydi. Güzel göz. ~ fi 
nin tşığı altında İçerisi görün bir güzellikte görüyordu. Koca. kip alıyordu. Zeynen ise mahzı.u eskimiş ve yerleşr.llş bulunu lerin birer yaş damlası: pa!·. rorbel!ltlyi haiz bulun~ 
dü. .. iki ltara sandık, meçhul , sı, sa.kin ve sessiz bir adamclı, hir ~lümseme ile geri çeiliyor, yordu. J.aşt.ırmıştı. ırr. Mektuplarmda pıı.! tf'1, 
ceset, i keletin avaklarmın evde bağırıp çağırdığı işitilmiş omu7.ları biraz daha düşük. başı Görünmediği luı.ldc her tarafa Zeynep bu gözlerde, r.uhunu :a.hsil derecelerini ıaı.yde~ 
ucundadır. hadise değildi. On yaşında kadar önde matrağa giderek için için yayılan gaz tabakasını bir kMl. aksettiren lbir ayna gibi, birden. ~:;;'1,r~n:::'eı!~~oğrafl(Kabll1 

T k d . b olan çocukları karı kocanın biri· ağlarken bulaşrk yıkayon:lu. cım nasıl ateşlerse bir tek bakış bire rztrrabmı keşfetti. Bu göz. 
or anay cese ın aşını cik evladı olmak itibariyle şı- Hannn da çocuğunun bu oyu· Zeynsbe içinde bulunduğu sefa. lerde okuduğu merhametin de- .. nnıarm totoğratıan tade 

kaldırdı ve yüzüne bak\:ı. Bu martılmış ve can sıkıcı bir ma!h. nuna iştirak ediyor, onun Zey. !etin şiddetini anlatmağa kafi rinliğindcn ıztırahmm şiddetini * 1314-1325 senelerin~ re 
ölünün ağzı korkudan büzül lfık haline getirilmişti. Ailede bir neple böyle alay etmesini .zekice geldi. anladı ve bu ıztıralbt ilk defa o. ou vllAyetinde tatll:.af ceı.B 
müştür, gözleri "korku dolu, de büyük hanım vardı: Hanımın ve tuhaf buluyordu. O giln ge)le çok. mutattan faz· larak tam manasiyle tattı. pan Yanyıı.lı Ali Rıza ve'/8' ,ı; 
ku h · k büyu'"k annesi ... Bımamış olan bu Bununla beraber evde kendisi. la çalrşmrc,tı. Ha.nrn:.a, yeni tanTQ Birdenbire aydınlanan zihnin. • 11aıt~katı hakknıea mal~ rumuş, pı hlaşm~ş an çat ~ - ·~ rın bu Aileye alt hususi bi1 
1 k 1 b T k kadıncağız bunadık~a arzular ne karşı sert muamele etntiyor· tığı kibar ve rengin. bir kadın de neler geçti? Bilinemez. llk .. 
a a mm oyamışlır. or a· . d b" IA l d ed t te . f ' 1 . Ze d şefk "in görtı .. Ulmek iı .. ,.- sıırtll"' izhar edıyor. yanın an ır a ı. ı ar ı: para verm en epe pe mısa ır ge ecekti. ynep aha şüphesiz her türlü. at 're mu " .. ~" "' 

nay bu adamı tamdı; ve bo· ayrılsalar kıyametleri koparı. kıılla.ndrkları bir lıizmetciyi yıl güneş doğmadan kalkarak orta. habbetten t1Z.ak olan hayatının nı En Son Dakika gıızote!Ul f 
ğuk bir sesle mırılrlandı: yor, bir emri dakikasında yapıl· dırıp kaçırmak akıl kan değildi. hğı temizlemişti. Şimdi de üstü dehşetini anladı ve bu kadar za. remzine mektupla blldil'Jl)cl 

- Zavallı Loms, ben de masa delice hikayeler uydurarak Ara sıra kendisine şu neviden başiyle hanDnım utandnmn.mak vallı olmağa tahammül edeniedi. olunur. 
zavalhyı çıldırdı sanıyordum hi7.metçiye iftira • ~ıyordu. iltifatta bulundukları da oluyor. için ortal~ta görünmüyor, mut· Ertesi günü öğle yemeğinden 4.ldırınız: ...:.-iti 

-5- Zeynep, işte bu aileye yirmi du: fakta veya !banyo da.ircSinıde sonra ha.nnn. lbey ve küçük lbey A&a#Jda remlilcrl ~ 
SAAT YIMI BlRI KIRK üç scnedenlberl lboğazı tokluğa - Sen göründüğünden da.ha saklanıyordu. hep birlikte sokağa çıktıkları ımyuculanm.rrm otw1~~::.;, 

ı hizmet ediyordu. az kaz kafalıymışsrn Zeynep!.. Bu dikkatine rağmen nasrl ol. vakit, biraz sonra, o da evden !llektuplan tdarebaneznı:ıµ-
GEÇ YOR Büyük hanım, Zeynep oraya Kendisinden yemek esirgenmi· du da banyo dairesinde yakalan. ayrıldı ve lbir daha dönmedi. ıan dahil) bergtın sabnb~ 

Kendilerini Londraya gö - girdik'"-.n birkaç sene sonra, öm. yordu. İsterse ıtıka basa yemek dr? Hanım ,tuvaletini tazelemek Bir gün sonra sabahleyin Zey· kadıır 'fC saat n dem soııt' 
türen arabada T orl<anay ve rünün son aylarında aklı şiraze. yiyebilirdi· Fakat o çay ve ek. isti'yen misafirine banyo dairesi· nebin cesedini tren yolu ümrin. ıan. ff1 

Marı.ba" Lı· •u•uyorlar. Bı'r s0.i1ndm1e1."'~.:b •.. üSbütün çı~~ olarak, mek peynlıli! iktifa ediyordu. Bu ndn kapı:sını açınca za.vallI Zcy. de parça.la~ olarak buldular; (Rabla)' {H.N.B.) (Sevfııl 
.. .. -;>.,.,, çaya düşkünlüğü yüzünden de nep suç üstünde vakaJanmış gibi geceleyin lbir kaz:ı olmuş, loko. (Sev ) CM M..) (88 ~l 

kö•eye büzülmüc olan Torka· · ·1·-3! &..... en • ~ ~ "S' Çocuk, za.vnllı Zeyne:be bin kendisıyle alay edi ınu: BaŞmir. u u şaşkınlıkla etrafında motif çirkin ihtiyar kızı çi2ne (Sevim) (M.R.) (SlJSl ( 
nay, 01.d Ok Hal faciasmı türlü eziyetler ederek 'büyüdü. - Ayyaşlar nasıl rakı ve şar:ı.p saklanacak yer araclı. mi§ti. {Bank l) (Mimoza) cSULSl 
dü§ünüyor: (Nadas) (A.Z.X) (Haındil 


