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Britanya impnratorl:.ığunun b Hanai 
kumanda iran ordu

sunda 
hazırlık 

A' kar~ caddesinde heyecanh bir kaza hadisesi 
daha 

Ost·· ? un. 
~ovy~ kimi, 
'\imanların ki mi? 

Yedek 
subayların 

izini eri 
kaldırıldı 

Bir şoför lJa ~aladığı genci 
olomobilile alıp kaçırdı 

ı/llmaniar, . 
krayna har
binı misal 

•• gostererek 
kendi -yüksek 
kumandasından 

iftı harla 
bahsedıyor 

~E.: uKRAYNA 
h.. DERSiNiN 
Q\lt'• 
"itıcı~rı Sovyet cephele-

e tekrar edileceği 
1._ bildiriliyor 
~tUıı 

~~etta 21 (A . .A, ) - D.N.B. nin sa. 
Q ~bli r ll&kerl membalıırdan dUıı. 

~töre ~de 1llı.ve oıe.ra.k öğrenildığl
'111~ ~ kraynadak1 muharebeler ha.k 
, 11 b n 15 gün zarfını!l' ne§redilen 'r 'berıcre umumi bir bakı§, bu 
~halıı~iklr bir ıurette hezimete 
alatı~ Sovyctıerln b:ı mmtakada 
~illa: uınuını va.llll#iı:c bir tazyik 

~ ırıau ÜZere bol techizaUı teşekküı. 
~k Olduklarını göstermektedir. 

'~ ler hllltı.ııa edlll!cek oluna 
e ltlldar Ukrayna.da cereyan e. 
~'Bmı ! net •yfacla 

1 

---0-

Şahinşahın 
heyecanlı 

nutku 
T&bran, 21 (A.A .) - DUn yükıek 

harbiye okulunun ders k(;S!mi merası. 
ml Şebinııah ve veliaht hlızretlerınin 

hu~ru lle.Jcra edılınl.§Ur. Halihazır 
vaziyet dolayıS!Je tatiller kaldırılmıt
tır. Yen! mezunlar kılalarına iltihak 
edeceklerdir . 

Okuldan 1078 ıııubay mezun olmu~
t ur. Şehinşah hazretleri bir nutuk ı.. 

rat ederek deml§tlr kl: 
Bu sene talebeye senelik izinleri 

vcriJmeml§tlr . Seb<ıb!nl bil!bıra anlı.. 

ya.caklardır. Bu sebeblerin onlardaki 
fedakı\rlık hislerini takviye edeceği 
fikrindeyiz. Vazifemiz ve yapdığrmız 
sa~ · • •ı.ı<UslyeU üzerin dikkat naza 
rmız c;ekmeğe ıuzum görmüyoruz Or. 
du ve subaylar halihazır vaziyete pek 
b!iyUk blr dlkkRt ve al~ka gösterme. 
lldirler . Ve lllzumu takrl:rlnde her fc
rlakı\r!ığa hazır bulunmalıdırlar. 

Bu merasimde nazırlar ve yüksek 
rtitbeli subaylar hazır bulunmuı,ıtur, 

Londrada süt 
vesikaya 
biniyor 
~ Vazıın 2 net sayfada 

Muharrlrlmlı:, kazanın vukua gddlğl 

Bugün Ankara caddesinde C§lne pek 
ender tesadüf edilen , Amerikanvari 
bir Mdisc olmuştur. 

14,30 sularında N:rcyan eden \'C 

ve polisimizi bir hayl! tel&.şa dU§Uren 
bu h!disenin cereyanı şudur: 

Yeni Postaneye giden sokağın 
~çlndcn bir taksi otomobili Annkara 
caddesine doğru sUratıe ilerıeml§, 
Semih L!lt!i ki ta bevlnin önllnde, yu. 
karı taraftan gelen başka bir taksi 
otomobili ile kar§ıla§mıııtrr. 

Bu sırada Sirkeci ts1"afmdnn gelen 

\r atandaş, şunu bil ki: 
Vatanın mukadderatını, 

llenilmez kanatlara emanet 
eden milletler 

~üsterih yaşayabilir 1 

'C·· ı. 4tı 0 1flerJe sağlam ve 
~~etli Olabilmek icin, 
'>te]~ ~avacrlığımızın te
,, atan Türk hava ku 
~Q] '10 Yardımlarımızı 
, 'l' .!malıyız. 
'tQfl tırk çocuklannın ktr 

~ına ihtirtlll,lna karıı 

lamak için ne tesisleri -
miz, ne Je eleman/an· 
mız artık /tali gelmiyor. 
Genç nuilJe uyanan her 
vacılık aşkı, Türk mille
tinin miiaterek alaka ve 
müzaheretinden do"fmu.
tur. 

- Yasamak kudretinde 
hicbir eksiklik ve gerilik 
kabul etmiyerı Türk mil· 
leti, elbette ucmak yarı
şında da üstte bulunanlar 
dan biri olmağo uğra$" 
maktan geri kalmıyacalr 
tır. 

noktada ka n izlerini tetkik ediyor 

diğer bir otomobil de kn11rdan gelen 
ikl taksinin manevra yapamamalanna 
sebeb OlınU§tUr. 

Bu yüzden, kaqşlaşan tsksUcr, Ye. 
nl postane tarafından gelen taksi, çar. 
pıamama.k için yolun sağ tarafına 

geçmek istemiş. Bu sefer Semih Lt'ıt. 
fi kitabevinin önUndcld ağacın altında 
duran Tan matbaası i~Uerlndtın Av
niye çarpmıştır. 

HALK TOPLA..VIYOR 
HA.dlso vukua gelir gelmez bir t-<>k 

meraklılar hAdlso yerine toplanmış.. 

lardır. Şoförler blribirlcrlle evvelA 
münnkB§a Eıtmlşler, !akat kısa bir za. 
manda mUnaka§alarma nihayet ver. 
mlşlerdir. 

YAR ALI KAÇJRILil' OU 
Münakaşa biter bitmez go!örlerden 

biri yaralıyı otomobiline koymuş ve 
hAdise mahallinden sUratıe uza.kla§ • 
mı§tır. Yan, çamurJuğv hasara uğn
yan diğer otomobil de polisin gelmesi. 
nibekl~eden ayrılmıftır. 

ZABITA TJ\llKIKATA BAŞUYOR 
HAdiseyl !laber alan polisler der • 

hal vaka mahalline gelmişler, fakat 
nğacm dibindeki birkaç kan damlası 
ve cam kırıklarından baııka. hiçbir şey 
görmemişlerdir. 

lr Jle\ 'llIDI 2 nC'J ı;;ayfada 

Yağ fiyatlan yeni
den teshil edildi 

irana. 
verilen 
nota 

hakkında 
lngiliz ler 

cevap 
bekliyor 

-<>--

Gecikirse 
Şiddetli tedbire 
baş vuracaklar 

Londra, Zl (A.A.) - Deyll Tel. 
graf gazetesinin slyaııt muharriri §{.ly. 
le yazıyor: 

lnglliz • Sovyct teLıebbD~lerlne cc. 
vap vermesi için lra'la b1r mllhlet 

• 

Atlantik 
Mülakatır. ın 
Neticeleri 

Va.zan: Bir Muharrir 
B tlYtJK hir Amerikan ga -

zetesinin Londrad:ıki muhabiri, 
Atlant lk mülikatmın fngllizlcri 
haylll sukut1111a uğrat:tığmr ya7. -
dı. R uzvet _ Çörçfl bulu~ssrn • 
dan sonra Amerikanın harbe gi -
rcceğinl iimi t edenler, İngiliz ge -
mllerlnlo himayesi hile mUmkün 
olamayacağım göriincc s.'\.<;:ınp 
kalmı~lar. Amerika.da askerlik 
müddetinin uzatılması laylhasmnı 
kongrede ancak bir re~·lil< ekseri. 
yetlc kabul edilme i, Blrl~ik 
de\'lc tlerin ha rbe girmek ni ·e -
tinde olmadığı kanaatini 'erml~. 

AmcrikBlılar niı:in harh" gir _ 
mck istemiyorlar? Bunu yalnız 
hanş iı;inde rahat yasamak ve eğ 
lenmek gibi epiküryen bir nıh 
h ale t ile izah etmel< doğru <lcğ'J • 

Fiyat murakabe komıbyonu bugün. dir. Ayan azaı:.-ından ' 'e Unz\C'ltln 
kü toplantısında toptan Urfa. yağı i pnrtJ.,inden Byrd'ln son nutku. 
çin 160, perakende 178, toptan Diyar. c Jdden hildik1Primizc buı yeni 
bakır yağı için 152,5, perRkcnde 170, un urlar jla\'e etti. 
erimiş Kars, Ardahan yağları için, Bu zat dİ)Or ki: 
toptan 145, perakende 16~. erimem!§ - Avrupa harbinin başından -
Kars, Ardahan ve Trabzon yağı için beri, Amerika, sHiıhln.nmak mak 
toptan 120, perakende 184 kuru§ aza. I sadilc 10 milyar dola r harcadı. 

m1 fiyat kabul edilmljtlr, Fakat. ~imdiye kadar İngiJtcreyc 

verUdiği haberi doğru ckğildır. .Ma. 
a.maflh mantıkm tesblt ettiği mUhlet 
bitmek üzeredir. tranm cevabı gel. 
medlğl veya. bu cevap memnuniyeti 
mucip olmadığı takdirde, al!kadar iki 
devletin va.zlycUerinl korumak Uzerc 
daha şlddcUI tedbirler almalan l! • 
zımgelecekUr. 

"' =!- $ 

Londra., 21 (A.A.) - · Deyll Telgraf 
gazetesi, İran hakkında ba§maka.le -
alnde fÖyle ya.zıyor: 
Vakıt kalma.mıetır. Te~ebbUslert.mJ. 

zc memnuniyet verici bır cevabın ve. 
rlimesi için ısrar etmem ,. l~ımı;e • 
Ur. Gerek tranın menfaatı, gerek ken. 
di menfaatimiz bakımmdan harekete 
geçmek zaruridir. Ha,lır.azırda 1rnn. 
da vukubulan hfidise, Bulgarista.n, 
Romanya, Norveç, Holanda. ve Daıı.l • 
marke.da ııahlt olduğumuz hldlsclerin 
bir tckerrtırUdUr. Suriye ve ırakta 
kO.t'f}tlll§~ kargaşalıkların ıran
da. tekerrtırUne mUsaadc edemeyiz. 
lran fstlklı\1.1.ne tevcih edilen t!.'hdidm 
ortadan kalkmıı.sı ıuzumu hususunda 
ısrar edebllmemlz için yakm§arktakl 
vaziyetimiz ka..fı derecede kuvvetli • 
dlr. 

Tnhranm cevabı derhal getmedığl 

veya bu cevap memnuniyet verici ad. 
decUlmcdiğl takdirde, İngiliz hUk<ımeU 
vazt;ycti.t aydmlatmllk üzere lAzmıge • 

Dm:nmı 2 ncl sayfııda 

ne bir zırhlı araba, ne de blr hava 
dan t.opu W>.l'ilebilmi , Yalnız bir
kaç gemisi teslim edhmiştir. Ha • 
va ela.fi top me\ cudumnz, icap e
ders<', bir tek Amerikan ı;;elnini 

hHe ıniida.faaya kafi gelmez. O 
kadar muhtaç olduğumuz ''C 700 
ı;emiclen miirel<kep olması liıznn 
gelen iki okyanus donanmamız, 
lnsant l.ücil edilmezse 946 d n C\. 

uJ hazır olmaynca.ktır. Tayyare 
in..;aah da ee areti kıracak m:ıhi -
yctte<llr. 

Bu hakikat Amcrikalılarm ce • 
sarcti nekndnr kırıyorsa Jaııonfa 
nn cesaretini d" o kadar art tın -
yor. Jf1ndie,inlye dalan '., Rus hu. 
duduııa yığılan ,Japon ordu u bir 
yandan Binnanvayı, Slngapunı, 

Felemenk Hlndistanmı. ote yan • 
dan So\J ııtJer birliğini nı;ıkı;a telt. 
dit ediyor ''" in~lizler<', Ameri • 
kalılar.t, Ruslara me~·dan oku~or. 

Atlaııtik mülakatı ne Aınrrlkn. 
nın lıarhc, ne de İngilterenln sul 
lıt• doğru attığı bir adımdır, Dön. 
ya nıatbuatmda ,.c gnz<'telerimiı
dc görülen bu iki tefsir de yan • 
l ıstır. Anterika sulhe, f ngilterc 
harbe dıwaın ooecektir. Çörtlli 
' 'C Runelti diı,.iindiircn scy, Rus
:1 a~a rsnslı hir :1amım yapılamaz. 
sa, saır.>ta harbi kazanacak olan 
Alman~n. ile nasıl haşa çılnlabile
~ği d:ıms1dır. O Jınld~ 11k plftnda 
Rusyn~ o. ynrdmı işi geliyor. Fa -
hımun i~in de hem fedmlMe bol 
malzeme, hem de yol liizrm. fı.te 
Mosko\a konfransı fik'rini doğu • 
mn iki yaman mesele! 

rı 

O· 
ı, 
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. ıro1ita : 

H:ırbt> nit gı im lınberlerd--n cephcl~le )eni )Cııl lillfı.Jıla.mı kulla. 
ıld•ğınr ••t:rı•n•~onız. in C:!\let reisi son nutuklannd::ın blrlnd mlL 

1 tluı• ı:l"I ede !ıf'I' !~in :>eni ·Uılhlaı \01uuWttlğl gibi, talin d geçenler. 
d( bJr 611lhı fPJ,, mmUJ ettlrnlöl• hususunda bir ısuvyet mllhcndlıilnc dL 
rektıner \f'rtlı, \e Amerika, <tenl:t m:ınt:\ nıl:ınnd:ı., bR-zı eni ..:il blan 

t('('r(J~ e<ll~vr. 

) eni sil.ıhlar... ) onl duba hullanış!J, ınınyn dnh:ı ruünalt, dııba 
m• C'! .. lr \I• lrllha...._'ia t.ınrnız b:ııplerı !Çin d:ıhn oldllrlı<-•U ••• iyi. fnkat "'

n::ı muı.ub ı flllhu•ı llı'Uıları uo oluyor? 
19U! Ur B\I ora ında. ~irıui eotıne müddetle Avrupa bir ktıt dfl\. ı 

~ı ı;e<~rınl tl l>.ır1 ),llık ı:etln bir mücadt~loom sonm oef ııbP in. 
saııM. ııuUı. ldıımt: f arelcrlni ıı. ıyor; ynnl, baı-p nasıl lub)arı bllcml~· 

ruhat '-'C ~ulrtı• de mlbü bUımıı-ı bususundıı faall)cte geçiyordu. 
tıl ı'11t•r renı•yPtl, te bu devrede, demoknı..tıllcr tarafından )t"nl 

bir d 11 n uı,.nrnrnı t.cıtblk ~ın koruldu. Aynen bnn hizmetine flkh'k> .. 
ı rlt", ı 7ll' nı 1 le urdımı t'okunmo lyasıler dl" Npoot ıotikllatilt! 

t \11. tdlldller Butün bunlnrın in n refahına tıan~ını f'mt.klcr oktu .. 
tuna t.lm'lf'flln " pb yoktur. Buna m men y<'ııl bir harp zuhıınıu.. 
ıl ınl.ıdık ı.ı ;uJJıun ftahl:ı:-ı, mnn7.da onu devam etti~ bir ıı1s.. 

b(tt.-' rııı.•ııml" c!c~I. • 

lmdı Hu:nclt H Çİ}r\'ll ıdll!'ıkatt dün~yu ~eni bir ufuk, bıırp ote. 
ı lıvar-:ık bir ufuk, bir rrlııh ve nlwm ufku \'ll.lıdcdlyor. Fakat, 

na ,;e ne \Ukte kucbr'r 

Kangı lrnmanda 
dah:ı Ustun 
n tnnıfı ı nC"ı ım.) fll<la 

mulıureb 1 rde Alm:ın ltuvvctlerl 
- 00 n fazla tank -.:e tl70 den Cazla 
top imha v va 1 Unam etmişlerdir. 

~ · ·eu rın, orduınrr ve bilhassa 
r ı kU\ \ e:..ı rl teknık bıı.kımdan dUn 

} .ınuı n iyi tcchlz edilml,t! ordusu oı. 
m lı.ın ~ok ihtlmnm ve bUyük bir 

} t ısarfcltlkleri malQmdur. Fak t 

k o m.ık kllfi ge•ıncdlğinl, fn. 

o askeri tebliğ Sovyet kuv. 
u rını.n uğradıtı kanlı 'l:C ehemmi. 

y 1 zayiatı mUtcmııdlyen teba.rUz 
lrm tir Sovyetıerin A'nmn kıta • 

terketUklcri es!rkı le ölUlerln 

v lnız malzeme dcğ!l, bUyUk mlktardıı. 
lr. nın dn Alman ileri hareketlerini 
d ırmRğa mu\·affak olrı,a.dığı gö • 

:ıllr. 

Alı::> ıı.n askeri, t;ıl!tUn c phclerdc oı. 
• .bl r c plıc~nd'3 de hllsım. 

hı a k:ıb~' etmez. Ua • 
ı ıniş ve şark c phe. 

sınd de kcr laine kar.,x koymak letı
ycn insan kUUc'ennc bAkım olmuş • 
tur. 

Almnn ) " lmmııncası dıı Sol". 
) Uerlnl>lnd n Ustün o. lu(nlnıı şaık 
c;_ p cslnde t rmiş.ir Gıırbl Ukray. 
n ın terki bunJn a lkllr t.ir 6eıı.ı ır. 

u ra)' 

buru:ırdır Bu d rs'er, Sovyet ceph • 
n d ğ r rı ıoa d fruııı~ 

ktlr, 

ES SON DAKiK 

Dünkerk 3 
ntrliıı, 21 (A.A.) D.N B 
Alınnn kumcındroılı~ Sovyetlerl 

Uc; yerde Dünkerk vaziyeU k rl!IBında 

bırcıkmıştır. 

H~'tlld~, l..ndogn ghllınde "·e Odt•sn

da. 

Revaı t:'trafındakt Alm'l.r; çemberi 
git.gide daralma.ktadrr. Öyle ki SO\"• 
yetıer, ancak Alman ve Fin donanma.. 
ııı taro.twdan karşrlıınacaklar, Flnl!n 
dlya ldSrfl"Zilıe k~nblllr:er. 

Ledoga ı;ölU civarın~ Sovyetl r, 
şimal kryıs:ından, C(!nup kıyısına 

ka~mağa tesebbUS etmtş!er fakat ktl.. 
çllk ııandııllnrmı o kadar yUkl mlşler. 
dlr ki, binlerce asker boğulmuştur. 

Göhln cenup klyısmdcıki tren hattına 
doğru fırar muvaffak Qlmamrştır. 

Od<'fladnkl Met, en bllyük nlsbctıeri 
bulmuşl.ur. Alman bavu kuvvetleri 
170.000 tonllfıtodıın fnzl\\ bacımde 30 
kadar gemi batırmıştır. Bır ağır So\·. 
yet kruvnz!lrU, torpidolar, destroyer. 
!er boşuna bu gcınllcri ınüdaıaa etoıe
(>e uğraşıyorlardL Bu gemiler, Almıın 
bombalan tarafından ciddi hasara uğ. 
ratılmıştır. Almnn h:wa kuvvetleri 
oııc~ada muhasara <'dllep. Sovyetlerin 
Karııdl'nlz yoluyla kaı:-nuılanna \•e 
harp m.,ızem!!lerlnl .k •rtarmalarma 

mani olmuştur. 

LONDRADA SÜT 
Vesikaya biniyor 

Londm, 21 (A .) - J fi,, n~rtndl'n 

ıtıbar n b ı kış, süt. vesll•t oıımllıne tn-
bi o ucaktır Fılhnklıc 1nı;ılt rede 
"On :ıelnde bn~ vıııılaı a ı sınd:ı 

~ 1 .,....k hıuı•atığı çıkt•ğı ·I in önDmUt. 
dc.ld ıyl~nı::ı sut u 1u.tlnr bol olmıya. 
caktır, Ha talık bllhaııs>ı ınck: r ara. 
smda t.nbr.bat yııprnış 'c .bazı nek. 
' rin .ııütll büı:ıblltl\n ke.,ı.ml~llr 

P.1 .T Umum ft1üdürlüğünden: 
ı 

II' tı 1 

2 
lir .dır 

r \e ı lılı~ •• ı•mmlarlle nıll tabdemln elbıse"ı lçln 20.000 
J· u ı ı u.ııuh c n uı• knımya konulmuytur. 

•ı ttdell (1184 lOı Jlrn olup muvakkat teminatı (İl70J 

• 
şnrtn.l •• t r hergun Aııkıırada P.T. l'. levazım mU
umumt a pc aynıy t muh:ı.s!pllglnd~ ı>6i kuruş 

n.ııı ı lılr 

1 5.V 'H 1 ı_ı rn:ı gıln•ı sııııt 16 dıı Ankara f'Vkaf apartıu anmın 
·ıvı. kat ! r dt: P.T.T. !ev :ı m nıüdurlUgünde ınUte~clı.k1' komls) on 

hd.~rum.l:ı ~ ı ı cakı,r {5750.73v3) 

HiS VE 

Bana geline<.', ben h~bir zamnn 
ıılzi uİıutmuş d ğil m.. Madentle 
~ Jmyığrmızda mayosunu sak. 
hyan, havlulıınn altında çıplak 
khlaıı vücudun ber tnrafını çılgm 
ca .ı.stran, bana kadınlığnnm ilk 
~·· ;;.:ıi tattıran bir erkeği nasıl 
ın: ta.bilirim ? 
~ heyeaı.n duymuyor, bilılki!! 

fiilil•!'Ortiu. Meliha bunu göremedı 
bile_ devnmlo.: 

- O zaman lb:ına malik olmağı 
ne kadar arzu ederdin değil mi, 
dedi. ArLuna muvnffnk oldun, fa· 
kat pek az. O geceden sonra bir 

elıme hile elini sünnedin. 
~ gi.ı.n sonra İzııtire ha • 

reket etmiştim. Bıliyorum, o gUn 
d oonra yalnız tattığın, :t'akııt 
doynmadığın ziyafet sofrasında 
hevesin almt.<Jtr. Buna emınmı. 
Ortnda kaybolmuş büyük bir §CY 

)-oktur B3a.t. O zaman ıt.ntmin edil. 
tt emiş arzulnrmı şimdi tatmJn ede· 
bı.lirsin. Buna mn.sa.ade veriyonun. 

That Mcl.ihanm lbu nçrk teklifl 

AŞK ROMAN/ 

ile de hiç sarsılıııadı, Başını salla 
dı: 

- Hayır Meliha.. hayır, dedi. 
Bugünkü olgun gUzelliğtn içinde 
vereceğin zevık ne kadar kuvvetli 
olursa olsun benim nauırnnda biç 
bir zaman eski halini canı ndmı· 
mruı.. Artık her şe.} bit ti diyorum 
ya. Bu Jfitfundan istifade C!tmek 
için alçalacak değilim. 
Esadın bu ka.U cevabından son. 

ra, ikisi de Meta düşman gibi bi 
ribirlcrme baktılar, aonra Meliha 
~ı çevirdi ve dudaklarına acı 
bir tebesstlm iliştir<.'rek: 

- Siz, dedi 'Nlzanı mı görmek 
istiyordunuz? 

- Evet, rica etmiştim. 
Melilta Cemal hizmelçi)i çağırdı 

ve kızı Nfızanın gönderllmeeini 
f'.mretti. Nazan gelinceye kadar 
ıığ'7.ın1 açıp tek bir ıkelfme bile eöy 
lcmedl. Hatları bUyUk bir sUkünet 
ifa.de ediyordu, Yalnız ara sll'8. du 
daldannm asabi bir hareketle ge· 
1ildiğf göriilüyordu. 

- ---

Amerikan 
vapurları 

San Fransiskodan 
Vladivoslok' a 

hareket ettiler 
-0--

Bazı Sovyet gemileri 
·Amerikan vapurlarile 
kafile teşkil edecekler 
Tok)O, %J (A.A.J - Nl§I Şlmbon 

Japon gazetesi muhablrlrln bildirdi • 
ğinc göre Amerika ban.1ıralı üç ve 
Sovyet bandıralı fkl e11rnıçlı petrol gc 
mlal tayyare benzini hamıılesl lle San 
fi"ranslskodıı.n VladıvostoJ<q hareket 
c tmişlerdir. 

Aynr muhabir San Frıııısisko cıva. 
rıncb Reibmond limanında 4.893 200 
galon bcnzJn yüklemekte olan c1lğer 

blr petruı semlsinln yakı:nda V1adivos 
toka mUtevecclhcn yola cıkmak UZI'. 
re olduğunu flt\ve etmektedir, 16 a • 
ğustosta I.osa.ncelosdan hareket et • 
mıo olduğu sıbl 7500 bthilk benzin 
varUlerlnt h a m i ı olan haşka 
btr petrol gemlsl de hıtreket için mrı. 
saade beklemektedir. 

Bu muhabirin b!ldirdlklerine n za.. 
ran 8792 ve 7100 bUyük tenzln va. 
rnı hamulesi ile biri 16 diğeri 19 a.. 
ğustosta San Fran.!iskodan hllreket 
eden iki Sovyet petrol eemlsl lle iki 
milyon 710 bin galonluk benzin ylıklil 
olarak 15 a~stosta aym Umandan 
kalkan bir Amerikan şll<'bl Uc açık 

denizde bulu.53caklar ve kııfile teşkil 

edip \'ladlvo:ıtoka do~ yollarına d • 
vam edeceklc.rdlr, 

lrana verı len nota 
hak km da 
Baştarnrr ı D<'l 5!L) fada 

len tedbirleri almalıdrr 8aJyımızm 

sonuna gelm(3 bulunuyoruz. 
Herlin, 21 (A.A.) - D .?o.'"B .. 
Döyçe Algcmayne Çaytung, 1rnn 

hakkında ncışretUği bır yazıda diyor 
ki: 

tron hükQmetı, bırkat_: haftadanberi 
hemen hergUn, lngllizlf'rln ve Sovyct. 
ler'.n Tahran Uzcrlnd tazyik yapm:ık 

teşebbUslerlne karşı: kencllsfnl mlıd:ı -
faaya mecbur bulunmaktadır. 

Tarihte ilk dela olarak Londm ve 
M05kova bir buhranı lrnnın aırtrn • 
dan lktlbam için, aynı ipi çekiyorlar. 

Mazide, tran dalma IAndra ve Moıı 
kova nrMında bir rekabet mevzuunu 
v emellerinin hcdcf!nl tE'.şklJ etmiş • 
tl. tran, lnglliz siya etinde Hlndlst n 
yolunun emnlyeU sisteminde bir rol 
oynnmış ve çnrlık Husyanm ve blUUıı
ra llolşevlklE'rln &ly setmde .:e mP.r. 
il'.l'ZI Asyad<ı İngiliz emperyalızmlne 

karşı bir knle rolünU ifa etml tir. 
tngillzl<•ı·ın ve ~ovyelltrln Almanya 

rn knrşı hnııımlığı, evvelce de btr d • 
ta, bu iki dc\l tın lnın lukkınd , biç 
nlmaz muvaklıaten b! · ~onla malnn. 
nı do,.,urmuştu. Bu 1907 de. Londra, 
Almnnyoyı çember a\trnıı almak lçın, 

Çar ne ol n ıhlilı\fl nm balletmC'ğe 

r ı••ırken. vukua b'elmlş'I Fnknt bu
lunB.D hal sureti, ne bir 1ran mılleU. 
nln mevcudiyetini, ne de bıı memlekr. 
tın bUkUmrnnlığuır, naZAn dikkate al_ 
mcımıştı, Bu hal ~arc~ı. 1rana sor • 
rnndnn memleketi, Çarların nUfuzu 

Nazanla, Esat konuşuyorlar, 

:.ıeliha Cemal ancak kendisine hi· 
lap ettikleri zaman cevap veriyor, 
öze karısmıyordu. Söz söyled ği 

l':Rrnan kendi yumuşak sesinin bir 
başkasının srsiyı:nlş gtbi kulağına 
'ı"nbancı geldiğini h issedlyordu. 

J\:endı kendine dUşüııdU: 
- Muhakkak ki u anda ıztırap 

çekiyorum, fakat hen rstırap çe.k. 
mesini istemiyor, ısLrıap ~eltmesi 
ni hilml)orum, 
Dedi. 

""' 
F..aat gitti. Meliha Cemal bir 

müddet uzaklaşan otomobilin gu • 
r'iUUisfinU dinledi, sonra denize 
J:arşı a~ılnn küçük balkona <;ıktı. 
13n~ınr gtlnUn hararetini muhafaza 
ııden mermerlere dayndı. Sıcnk bir 
akşamdı, aenlzden yosun kokusu 
ı:ell}ordu. 

Nazan da kendisini tııkip etmiş· 
U. Şimdi her ikisi de balkonda l'S. 

iz duruyorlardı. Nihayet Nn1.nn 
bu sUkiitu bozdu ve: 

- Elektriği yakayım mı anne? 
Diye sordu. Meliha Cemal ba r 

ııı ariı:aya dob'nl attı. 
- Oh, hayır yavrucuğum, Ha· 

yır, dedi. Hem sen git uyu .. ben 
çok yorgunum.. beni ya.lnız bırak. 

- Mllsnadc edin de anne, yanı 
nızda kalaynn.. sizi o kadar s y • 
rek göriİYorUJD ld. 

Ankara caddesin
deki o lomob il 

azası 
B tanı.rı ı nel sayfııd::ı 

\'AltALI NEREDE! 
Zabıta mmeurlan, hAdlacye şahit 

oıanlam taksllerın numaralarını sor. 
mU§lar, fakat hJç kimse oförlln ya • 
ralıyı kaçınnıuu ihtimalini dU§Unııed!. 
ğinden, bilakis yaro.Jıyı hastaneye gö. 
tUnnek gibi insanı bir iş yaptkle.rını 
hatırla)•arak memnun bile olduklarm 
tlıın takaıierin numarıılannr almadık. 

lannı: söyleınlşlerdlr. 

HA T :SJt~ .. n CEVAl' \'EJtlYOU: 
"HAl'JR! lı' R LI GELMEDİ!,. 

Polis, bunun 1lzmne derhal hareke 
te geçmiş 'Y'C bUtUn reAml ve hususi 
buto.neıere, dispanserlere bir yara.. 
lı: getirilip geUrllmedlğin. sormuştur. 
Hnstıın<'ler verdikleri cevnpt& hiçbir 
yaralının getlrllnredlğin blldlnn~ • 
!erdir. 
:'lilHA\E'.I' l 'ARAl..l BUl.l 'DU 

zabıta c;ok sıkı btr ta1iipten sonra 
ancak yaralıyı bir eczanede bulmaya 
mu\affak olmuştur. l<"al<nt yaralı, her 
şeyden bihaber, şoföril'l kendisini bu 
eczaneye bıraktıktan eonra kaçtığını, 
ne şoförlin umılni VP no dt• taksinin 
numaraeı:ru bfimedığinl &öyl<'miş, bu. 
nun üzerine yarası ba{ıfçc olan mec. 
ruh Uadesi alınmak Uzcre EmınönU 

t•mnlyct ll.mirılğfne götürUlmUşttir. 

ŞOFÖı. HF'.k"'litJ:t, BUJ.NMADI 
Yernlıyı eczaneye bıraMıktan .ııonrcı 

kaçan şoför henUz yakalanamamıştır. 
Biz bu cUretkllr ııof<irtin kullandığı 

taksinin numanu;ını öğrendik ve E -
minonU emniyet lı.mlrliğlnc bildirdik. 
Bildirdiğimiz numara şiddetle takip 

edilmektedir, 

------
Bir kaza 
ve işaret 
memuru 

K :r.11ların önUnü almuk için bu ko.-
7J& Uzıorinde dıırmau:'l u~ Jhıgü.n bir 

ofOr, Anknm deedle, postane cnd. 
de lnln birlcııUğt not..-tailiı bfr ka:r.a 
lnıımı • Kıı:r.a7.ı~•)i otomobllo alıp 
gôtlırrnUş. Biz bu satırlar. yazarken 
polis t kllAtı, yurul:ıruınm nere. ü

tUriUdüğUnU anyordu. Bi'l bu nokta. 
dıı değil de, k ınnıın vııkua geldiği 

noktad:ı. dıımook ve dlyooıeğiz ki: 
- Burnda kuz. nm nrdı ar1aısı ke

ııllml.} or. GUn geçmiyor kt, ot.obüsler. 

le otomobiller c,:ıırprşmıı m, glln gf4; -
ml,}or ki otomoblllerin mU Ulf'lllt 1 

nt>U<'P!ilnde çnmurlukl:ır. eT.ilmt'f!in, 
Dah büyiik k 7.nları önle-nıek ~in, 

hu ıwktada bir işaret nıcnııınıwmn \R-

71ff'.}t' lconulınıısmıa t'b<"m oltluğunda 
enınl,} et nllmrı şııh<'nln dP bl:ı:hıılf' bir 

duşlinCf'dP hnluııdu~pUnıı fıuıll,} •'tllr 
~iıo;teı nw!ilııl ric'ıı l"'ll~oı"1. 

tıltmda bir ımnl mm\.at{·ısınn lngıliz 
kontrolll allındlbir c<:nup mıntakııs•. 
na vı> bir nevi ="c-\lnu>.ı .und g!bi k.:ı. 1 

lacıtk bir denız mmtaltıvıınn nyırıyor. 

du. Blltün bunlar tipi'· • mp ry'lllzm 
h:ı.ttı hareketidir. Müslr~lı 1rnıı siy • 
seti, hiç bahis me\'Ztll• ohnuyQrdu. 

1907 senesi, lran mlllt•tinC". şimal 

ve cenup komşularından ne bcklı)cb'-1 
leceğlni öğretmlştır. 

.M<>liha Cemal boynunu bUkti\: 
- Biliyorum kızım hnklr.:ım, 

dedi. Senin çok ı enn bir annen vur. 
Seni daima ihmal edl) or değıl mi? 
1-~nkal biraz daha sabret, o zıı.mırn 

ihtiyarlıyacağrm, sen ise gUz<>l , 
hem de çok gfü.:PI olacaksın .. lı;te 
o zaman sPniıı dansC'lmek, eğlen 
mek sıran gelecek ve bir coba ba 
ştnda seni beklemek zevkinı du · 
\ acnğrrn, "nas•! güzel eğlendin m 
vnvrum . .'' diye soracağım ve st nın 
giizel olduğunu, herkes ta.rafından 
bPğenildlğini du)dukça mPmnun 
ve mesut. olacağım. Yok, eğer lh 
tiynrlıktn karakterimi değı~liı-:r 
de çetrefil bir anne. biı kocakarı 
ölursam o zaman da: "Iln.lo ney. 
ntlş? Scvi§mE'k neymiş, baloyu, 
sevimneyi ne yapacaksın?" dıye· 

reğim!. 
Mclıhanın sesi yorgundu, gül • 

mP.ğe çalışırken içi muhakkak kan 
ağlıyordu. 

- Ne olur, Nazan, dedi. Ne o· 
lur bana vandet, ihtiyarladığım, 

tamamen ihtiyarladığım gün uyur 
ken benl öldüreceğini vaadet ha. 
na. 

Meliha Cemnl kızının kti~Ucilk 
elini avuçlan içine aldı ve başını 
~u genç ellerin üzerine koyarak 
lideta ruhuna kati bir tominat bul 
du, ve düştlndü: 

ari te 
6.000 

Yahudiyi 
tevkif etmek 

•• uz ere 

Yol 
av zları 
tut 

Almanlar, Vişiden 
memnun değil 

l'aris 21 (A.A.) - Bu sabah Frall
sa zabıtası lle mesai btrl ~i yapan Al.. 
man polis!, on blrincı belediye nıın. 
takasında geniş bir ıııır~kete giriş • 

mlştlr. .Metl-opoliten !.Ft.asyonlanna 
sldcn bUUln yollann ağızlan zabıta 

memurınrının zaruri tnhkıkııtı yapa.. 
bllnıeltıı ine ınednr olmak Uzcrc ablu.. 
ka aıuna ıı lınmşlır 

Bu hareketin hedefi, i: bu belediye 
mmtakasmm dört ma:ı lle8lnde sakin 
olan altı b~n yahudiyı tevkif etmek. 
U. Bu mnhallPler şunlardır. 

Folio • M0 ricourt, alnt Ambroisc, 
la Roquete, ııalnt Marbueitc, 17 lla. 
M yll§ındakl bütün yahudiJer sorguya 
tutulmak Uzere tevkif erlilmtşlerdlr. 

ı.oııdra, 21 (.\.r\.,) - Afi: PariBten 

bıldlrlllyor: 

Nazist Parls gazet.clcrl tekrar Vişi 
bUkCımetine hUcuın etmektedir. Bu 
gazetelerin bir çoktan yeni adamlar 
meydans gelmediği takdirde nıllll 

ınkılll.bm hlçb!r zaman tahakkuk s:ı
hasmn çıkanıamıyııcağını yazmııktıı
dır. 

o vet 
ebı· v • 

Mo-.ko\&, 21 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosu tarafından bu 
sabah neşrerilen harp tebliği: 

20 ağustos gtinU ordulanmn1, 
Kinglsep, Novgorod, St.aro·rue Go· 
mel, Odesa istnı:n.mctlerinde çok 
§iddetli muharebeler 'Vermekte 
devam etmi~rdir. 

19 ağustosta cereyan eden lla· 
va muharebelerinde düsmanm rr 
tayyar sini dii ürdük. Bizim kayı. 
bınu:z 8 tnyyaredir. 

20 ağustosta, gündüz, Mos:kovıı 
clva.rmda avcılarımız tarafından 
ü<: Alman tnyyaresl dUşUrülmüş • 
tür., 

Cepheye nakliye 
tavyareıerıle 

Haf f tanl< t~şıyorlar 
1.oııdMI, 21 ( \ .,\.) - kem Aaınan

ıar, h~m Ru"l ır hnflf tank noklct
nı<'k .ç!n nakliye tııyyore eri kullanı • 
~·orlar Cem;pt ı Hııs cıvn tayyareleri 
hnflI tnııklnr naklt:den A1nıan nııld! • 
ye t.t)')urclcrinı dUşUrmil§lerdlr. 

Ruslar, tayyareleri tamt nakletm<'k 
usullinll Alınan gerııerine piyatle as. 

kerleri ve hafi! tanklar lı:dlrmek için 
b!lhRfl"a merkcz mıntakıı.smda kullan 1 
mışlardır. 

lılzım. artık kendimde kuvvet bu· 
lnmryorum. Kuv\'etin dışardan gel. 
mcsiıııı muhtacım. Ah Muhterem 
Akın gibi ,., nabilsem, yalnız sev· 
meklc kanaat ede!bllsem .. Hnlbuki 
ben kend mln baliı sevi ebilecck 
kudrette oldı.lğumu görüyor ve aşk 
arıyrırum, yalnız sevmek değil, av 
m zamundıı. sc\'ilmek istiyorum, se 1 
"ilmek, kendimi beni seven erke 
ğin kollarında kilc;Uk ve zayıf gör· ı 

melt ıstıyorum, 
\'e Meliha Ceınal böyle dUşU • 

nürkcn birdenbire kızına sordu: 
- Beni seviyor musun Nazan! 
- Tabii anne .. lıem size bir 

şe~· söyliyeyim mi, siz ih Uyarla · 
maktan hiç korkmamalısınız. Be · 
n'm naT.arunda dabn o kadar g~· 
sınız ki .. öyle zannediyorum ki 
suçlarınız beyaz olsa, yUzüııUzde 
derin hatlar açılsa o zaman sizi 
daha çok sevecek, size hiç tahmin 
edemiyeceğ.niz bir eŞkilde yokm. 
laş:ıcağmı, 

' .Meliha Cemal gö1Jerini kapadı: 
- Yeler Nazan, dedi. Yeter .. 

artık rica edelim §U Ihtlyarlnmak 
hah!!lndc konuşma. Artık bir ey 
dinlemek istemiyorum, sus. Haya· 
tı unutmak uyumak istiyorum. Sc 
nin gibi kedersiz, elemsiz bir genç 
krz olmnğı ne knda.r arzu edlyo · 
nım, 

- Bana artık liiznn olan birisi· 
nin bana kuvvet vermesi.. birisi · 
nhı m beni temin e.tmeeı 

Nii.zan gUldU ve yuinuşa.k elleri 
nl anneslrtln saçları arasına soktu. 

(Devamı 1XlT) 

Tannuniş 
bir diplom l . 

siyasetten çekildı 
Bükreş 21 (A.A.) f). 

N.B, 
Neşredilen bir karar • 

nameye göre Rumanya ~ 
nın Moskovadaki elçist 
vazifesini ila etmiş olatı 
Galenco, diplomatik hit
metlerden çekilmiştir. 

Aman 
bli v i 

n rlin, zı (A.A.) - AJma.n °~ 
dulıı.rı ibaşkum.andn.nlığmm fe"-ka 
lılde tebliği.: 

Gomelln şimalinde yapı'lan rnıı; 
hıırebe netice5inde SovyetleT ağı7 
bir mağlublYQte uğramı:şhudtT. 1 

piyade fırkası, bk mot.örUl fırk11 

2 zıriılı fırka, 5 süvari fuitaBl, 
hava Uvı:ı.sr ikısmen imha edilıtı 
veyıı esir almmıştrr. 78 bin es ' 
144 tank, 700 top, 2 zırhlı tren e 
limize geçmiştir. '\ 

Berlin, 21 (A.A.)" - Al.ıTl~, 
bomba'rdnnan tayyareleri 20 a 
tos günü bir kere da.ha Qdes:ı 
manına htlcum etmişlerdir. Bu Jıll 
ırusta D, N. B. ye verilen rna'iı. 
mntn göre, ıtayynrelcr 6000 to:ı 
toluk üç ticaret gemisi ibatırrl11 

lar ve diğer iki vapuru hasara , 
ratmışlardır. Birçok lıomha So\' r 
krtala.rmın Odesadan a~T:dmak r 
toplu olarak bulundnklan rrbt•ı11 
lara isabet etmiştir, Bu kıts r 
kanlı zayiat Ve!rdirllmlş, t-ir 

harp malzemesi tahrip edilmi t' 

Amerika 
Rusyaya 
Bombardım~;1 

tayyareleri. gönc!~I' ~ 
me"' hazırlanıyor 

'1 Moskova konferansın(j· 
bu hususta bir karar 

verilecek · 
Va ington 21 (A.A.) - Blrlf 

Amerika Sovyet Rusyaya bombard : 
mıuı tayyareleri göndermcğc ~ıt 
tnnmaktadır. , 

Tayyareler Slbt.ryııy S'önderUcc' 
Ur. Slblryanın Birleşik Amer ıı~ 
yakın Qlmıısı ve Sibiı-yad mUteod, 

hava ıncydanıannın bulunm sı tı1' 
rolcrln kolayea g!lnderllmeslnl teıı:.,. 
l!dccetlr. Tayyare irsali meselt>•I 
kında toplanaculc Moskova konfe 
sında karara bağlnnacaktır. ,., 

\"uşln .. kın ıı (A.A.) - Birle§ 
merlka ikrazlar mUdllr11 vermiş ol ... 
duğU ~yanntta, Amcriltr.nm Ru~ 
lkrnzatta bulunmağa hazır oıdıığ 1 

bildl.nnlştlr. 

l(adın çorapların" 
harp ilanı 

Hugllnkü H.ıberde, lskeııdeı ~ 
ıııı 

rettin Sott••lll, Haber ı:nz(•tö ,.o , 
lıuudau he on gil e\\el kndııı " ~ 

rnplarıun bo) kot edllmttil.nln ~ 
fü:>dalı olncıığınu dar u~iğl of 

yaır.mıo nktslerfnl bul:tııalandırJJ ~ 
Yıızııhın üğrondlğinılze göre, 1'11~.ı 
çorapla n, bııgUn ~ t ıım l)'cd ,.cıf 
nlle bütçcJcrinl k mırt•n lr oılli'_, 
hnlint1001.r, Bö) 1 bir Ueı, il) (!ıf 
btitç;ısinden en n.z on lirayı i'':ur 
~'<lmplarına ayımııık mnırctındf'..ıılY 

Haberin öne ut11ğt. tskeodcr J , 
rcttlnın fu.crlnd dummk bazı J>l'.tıJI 
dmlınınıız.la konuştuğu ve ''wı;,,ı 
t,'-Ompla.n.nıı l nı barp,.. 11 tlcC=',.. 
\"llnlığı bir nte\'W bakJf( ten ~~ 
de durulnın!!I lcnp eden bir~ 
Çornpsu kadml:ın yndırgmıııY" ııY 
Buııuıı umıuııilC3rnesl c-Jddea p1C ıı 
loket ıktisadi bakmundan fa~~" 
olacak; s:ınıılnn b~orl 41«>~ 
nın da yılnlı:nııht!UJ kUrtll V" 
Hı,le doktorlıırnnıun kışın blle. oJ , 
ropsrz geunenLn aıhb.ate muzu , 
nındığmı sö~ loolk1en soıım . '1lP11' tJ; 
cıık 1 , kndmlnrm "ll!lnı b:ırp .. e 1:,. 
mklrrldir, Mı'ınll-l•et kmdllrri11CI 
bunu boldlyor. 



__ .__ı h k e m e 
Blonıar1nda 

6 gaşında hir ço
llğu.n mari/ etleri 
'ftı dı~ ~all~rı Be yoğlunda dol~şarak 
Uht.elıf kımselere satmış. Şımdi 

haps, de kendisile her aber suçlu 
't~llıaa 
~~tını Olduğunu eöyllyen da. I Fakat 1§ bulamadım, parasıı: kaldım, 

'tfhut UçUncU 8Ullı ceza Bir müddet Şık ıılnemnsında makinist 
~ lalonunda bir kayıkta Re§adln yanında çalıştım. Blr gün 

bir ha~ &'lbl mlltemadlycn Ut. köprüden geçerken, bu ihtiyar doktor 
Cltiıtııo c, cllndckl deftere, baka yanıma sokuldu. 
l!ır ıu:: Yazdınyordu. - Nereye gidiyorsun~ dedi 

attı kol aaau bir inhLlar - O~le, dedim. 
~l>laın 11 

kaplama kol dilğme • - Nerelesin? 
IJ'l : kol saati bllezlğl, için. - Burdurluyum. 
lıaıe._, Ulunan para çantası, iki - Paran var mı? 
'nı ltı&ııtkUr tı\kımı, ilç ta. - Yok. 
!'ıltıı a ~clr. - Peki otel nasıl kabul ediyor? 
~b dört P&rçuaıı bugiln aı. - Veresiye yatıyorum . 
'tJıı 1~ tutarı 29 ılradır. Gerl Bunun üzerine, durdu. dÜ§UndU ve: 
ııı...lılt Ura eder D\!mek ki da. - Senı yanıma alsam dunır mu • 
ıe 3' ına1ıoı m ) danda yok.,. sun? Aydo 80 lira maaş veririm, 
~ 'lllldo. Burourıu Mahmut Mektebe yazdınnm. Okuturum, diye • 

' llıu.... bir l:OCUl$tl•. Ht.klın ço. rck aldı, beni odasına g6tllrdU, Fakat 
1> ••r ela 
C\ l,tı vacıya g6stererek: yanında iki ay kaldığım halde be~ pa-
~t; doktor Sa' Sami, dedi, ra vermedi. r-;Jbise de y:ıpmadı, Mec. 

u ile muı.asetıeue tanıdı.. bur oldum, bir ıqtbah uyurken yae. 
t:~ tıtmın altındaki 11aat •e ea!reyl ahp 
'ııııta ~ t'V\•eıce J:irenköydey • koçmağa. Bir kısmını bunlara sattım, 

ltıı.ıırı loğıuııa. t.ercf eokağı. geri kanllllmt da bir arkada3a hediye 
ta ııı 1 Uttuğum oda bl.nnnm ettim. Sonra da Burduı a gittim. 
btr 'lla Olduğund. r. ne au var- Birkaç gün evvel de bir 1§ IÇln ls. 

"ırı.ıı ~Y. ·raınır l<:'ıı tıazı mal. tnnbula geldim. S!rkecıcı,. dola§ırken 
(ı ~"1e Karak~ye giderken doktora tesadfil ettim. Bf'nl karakola 

~tı ôa l~dJı ettim. Yanı • teslim etti. Ben ink9.r etmiyorum. 
.\rr \it Çaldım. çaldım ama, parama muka • 
ltt tı..-'°'1n aınca, dedi, Burdur • bil çaldım.,. 

-<llf.'k "--
'lııl -.-re buraya ~dlm. .Matı mesnıku blıerek salın alan 

6-ıı. b ttı. Ot.el de içeri aJ • sinema makinisti Reptb: 
ı:ı: kı .Y•tdrnı et. suçlulardan.en çok heyecanda olaDı 

YlaUnde,n iyi terbiye - Efendim <:Slyo.du. Beıı çakmağı 
~- •ıııa .. ~ 'nıt --rhYordı:. l>UJUndUm. satın almadım. Bir gün geldi. elinde 

<1 Ilı 1 rimı ı;1irecek böyl~ manikUr takımları çümak, Colma 
't'lt :;-~!lııiı kalemler, saat ve aıtm zincirler nr. 
tal'ılrı llıınua hizmet edc1'9CD dı. 
t ı.ııı'~harçıık \'cnrim. Mektep - Nerede bUldun bunlan T diye eor 

f1ı. nıeı<tcoe veririm, dum. 
- Ablamın dedi. latanbula gelir. 

anld· aldım Eve kcn yanıı§lıkla ba\-ulumda kalı:nıf. 
Ve tuttu, çakmağı bana satmak is.. 

teeli, ialmadım. Glderken ,_..._ ._ • 

rakını§. sonrş bult.lum. Ama tabii at.. 
madım. Kullanmata baf)adun. 

Katina, bir gün çocuğun dUkkA.nına 
gelerek manikür takımı satmak iste. 
eliğini ve kendlainin de 12~ kuruoa 
aldığını, bakkal Ahmet dolma kalemi, 
25 kuruşa, kahved Salih de kol saaU.. 
n1 2 liraya satın aldıklarmı itiraf et
Uler. Ancak çalmrnış oıduğunu bil • 
mediklcrini söylediler. 

Neticede mahkeme, Mahmut Veri.. 
min tahliye edilerek muhakemenJn 
phltler için bqka Mr ı;-Une bırakıl • 
maııma karar verdi. 

tlıUyar doktor deh§ctlJ mahcup bir 
nziyetteydi. Bir elinde haSir ıapkası, 
diğerinde de küçUk defteri dıprda, 
Katina, Salih. Ahmet •c Re§adı et • 
rafına toplaml§: 

- At buyurunuz, ctendlm, diyordu. 
81zl benim yUzUmden buralara kadar 
ptirtUm. Kusura bakmayınız. Ve hep 
kraber koridor boyunca uzaltlqıp git 
t11er. 

ADı..tYE llUHAB1R.t 

Annem asabi bir sesle bağırdı: 
- Bu ne demeılt? Leyi&, be

nim kendisi için hiçbir 7.3.Dlan 
fena bir §eY dilşünmiyeceğimden 
emindir . Benim isabetli kararla. 
nmı reddedeceğini aklrmdan bile 
geçirmem. 

Annem, bütün zekAsiyle - o 
gece - bu işi ridare ediyor ve ar· 
dı sıra emrivakiler yaparak bizi 
şaşırtıyordu. . 

Sadin.in numaralan da benı §3-
$ı rtmıştı. 

Dalına a6f ve necüı ahbklı bir 
c:ocuk olara3< tanrdıiım Sadi 
derhal kopra.k ba'b&mın. daha 
sonra annemin elini ~kte ve 
te k'Jrilr etmekte gecikmemişti. 

Ben, satılık bir matah gibi or
tada yapayalnız !kalmıştım. 

Sadi biraz 80llJ'a benim de ya.. 
mma sokuldu .. Elimi tuttu .. Al
nımdan öıptll,. ~anm oqadı. 

J3ic 2Ja/tifla 1Jaş6aşG - .--. -~,_, ~ ,_, .-. _.-.._ 

~AHSiYETi OLMIYANIN ZEKASI •. 
KENDiSiNDEN ZiYAOE 

BAŞKASINA FAYDALI O. 
HAYATTA muvaffak olabil-

mek için aranan şartlar için
'tle zeka da vardır. Fakat zekanın 
bnşlı ba§ına bir faikiyet temin ede
bileceğini sanmak hata olur. Şahsi
y et d enilen şeyin zekadan da önde 
geldiğini söylersek inanmalısıız. 

hu, sönmiyen bır ışıktır; cmu kuv -
vetlendirecek şahsiyettir. 

Ş:..haı)etı silik olanlar, ne kadar 
zeki olur~arsa olsunlar bir şahsiyet 
sahibi değillerse, zekalarından ken 
dileri d~ğil başkaları istifade eder. 

Zeka §Üphe yok ki bir kıymettir. 
Fakat kıymetini ancak bir §ahsi . 
yelle birleştiği anda gösterir. Ze-

Zeki olanların daha çok muvaf • 
fak olabilmeleri için güdecekleri 
yol, bir şahaiyet sahibi olmaya gay
retleri olmalıdır. 

Her birimizin 24 saati - -- -
Bir Entertip gözlerini kapayıp parmaklanm 
tuşlar üzerinde dolaştmrsa meydaflagelen 

satırlar Bobsfil şa irin şiiridir 
Hangi muharrirlerin yazıları kolay dizilir f ................. ı:~;;;~ .................... I 

f .~~~~~ .... ~.~.YA~~~. ı B lR gazetenin hazırlanmıı.smda 
en mUhlm vazifelerden biri de 

Enlertlbin Uzerindedlr. 
lıılulıarrtr1.n, mulıabirln, romancı • 

nm. JıJ.kAyec1n.ln, mütercimin, bir kell. 
me ile bUtUn yazılarmı §U okudu • 
ğunuz ıekle getiren EnterUbin 24 sa. 
atini nam geçtrditlnl,ne gibi zoı'luk.lar 
la k&r1118§tıımı herhalde dll§ünmll§ • 
ııllntlu:lür. 

Bir Ent.erUp, çalışma saatlerini çe
şit Çe§lt yazmıl arasında göz nuru 
dökerek geçirir. 

• .l:la mapur bh lllUllıUrlıiD m&ıcale. 
a de, küçük bil' abıta .baberl de oaun 
ıcın aynı ,eycliı': Bir lltlrt1 harf "ke. 
ilme. 
Meşhur bir kalemden çıkan cunııe.. 

lerf, kul'§UD madeni 11zerfne geçlrtr • 
ken, dU.,unmez kl, o yazı belki bütün 
matbuatta bir velvele koparacak veya 
yazmm sahibini yedi kat ycrln dibine 
sokacaktir. 

Bir EnU?rtlbl, muharrirtıı yalnız 

bir tarafı alil.kadar eder: Yc.zıyı o • 
kunaklı yahut okunaksız yazmSBI.,. 

MeselA §U satırları dl.zen. bizim En
tertip Abl~in Kızıltuğ, eğer bu yazıyı 
rahat rahat okuyamadıysa bUyilk bir 
asabi buhran geçirdiği mUlıakkaktır. 

Entertip A bldln Kızıltuğa göre ya. 
ZJlan kolay dizilen 1ld muharrir var. 
dır: İlkender Fahrettııı ve Peyami Sa. 
t&. .. Peyami Sa!a.nnı küçOk zmı

balı defter kAğıdı üzerine yazdığı ya. 
zılarmı ôlzmek bir Entertip için pey. 
nlr ekmek yemekten da.hs koJaydır. 

ÇOnkU onun yazılarında ne bir ıını.nu 
ne de bir çıkmaya rastgelinebllir. 

- LeylA! Amcamla yengemin 
bu kararından ne kadar mem.. 
nunuz. değil mı1? 

İçimden lbirdenbire garip bir 
ağlamak geldi .. 
Hıçıkırıklanmı gfzlİyemedim .. 
Fakat, kendimi güç tuttum. 
- ABabmı çok lbozu.k, Sadi.. 

Beni mazur gör. 
Dedim.. Ve arkasından ilave 

ettim: 
- Evet.. Çok memnunuz. 
- O halde neden ağla.yorsun? 
Annem cevap verdi: 
- Sinir, yavrum.. Sinir. Onun 

gözyaşları sevincinin üadesidir. 
Ben de amcanla evlenirlten. ağla· 
mıft,nn •• 

• 
Gece yarısı. Ha.Ia bahçodeyiz.. 
Babamın uykusu geldiği göz. 

lerinden belli. 
Fakat. biç tıirimme: 

Yazılan güç okunan muhanil'lerin 
başında f.se Hüseyin cab.it ?e Sadri 
Ertem gelir. 

En aceını Entertiplerln bile büyük 
bir kolaylıkla dizdikleri yazıların han. 
gl cins yazılar olduğunu biliyor mu • 
sunuz? 

Söyllycyim: BobstU şairlerin yazı. 
lan. 

Neden diyeceksiniz? 

Anlatayım! Çünktl. Entertip ~u 
kapayıp parmakıs.mu tu§lar ilr.e.rinde 
rastgcıo dola,,tırdığt takdirde meyda.. 
na gelen satırlar bobsttl oatrin en ne. 
fis şllridlr. 

••• 
Gazetelerde çalışıuıla.rnı yq&YI§ 

tarzlan a§&ğı yukarı blrlblrlne çok 
benzediği için bir Entertfb!n hayatı 
da gazetecinin ha.yatma uygundur 
dcncblllr. 

Sabah gazetesinde ~an Entertip 
>tk§aın saat 7 de ma.ldnes1nin ba.şma 

- Uykum geldi •. 
Demiyor. Maamafih annem 

Sadiye: 
- Yatağın hazır •. Uykun gel-

diyse git yat. 
Demekten çekinmedi. 
Sadi bana döndü: 
- Geceleri saat kaçta yatı. 

yorsunuz, Leyla? 
- Misafir gelmediği zaman on 

buçukta, onbiroe •. 
Annem atıldı: 
- Yalan söyleme. Sen onda 

yatarsın her gece! 
Güldüm: . 
- Doğru. Fakat, bu gece mi

safirimiz var, anne! 
Annem ciddi bir tavırla: 
- Haydi, dedi, sen mektepte 

erken yatmağa alışmışsın? git 
de yat. Sonra r. · .ıtsız olursun! 

Bu teklif QOk soğuk ve yer. 
simi. . 

İtiraz etmedim. 
Sadi: 
- Evet, dedi, rahatsız olma, 

LeyJft. 
Geriye çekildim: 
- O halde Allah hepinize ra· 

hatlı'k versin .. Müsaadenizle. 
Bu. benim için QOk garip bir 

ayrılma oldu • 
Teessürümü 'c..:Jli etmeden ay. 

nldım .. 
Odama crktım. 
Elektriği yaktığım. zaman ilk 

•>tunu-. Sa.at 9 a kadar çal~bktan 

monra bir aralık • artık yemek demı,. 
~ytm de • ~Je bir kahvaltı yapar 
ve bütün rsehlr tallı bir uyku iÇlnooy. 
ken o, mnld:ı:ıemı.In ba§:ında 8iztn sa. 
bablcyin yat.ağınızdn. mt"rakla okuya. 
cağmız düyna. habcrlerinı, makaleleri, 
!ıkralan, daha. doğrusu her Ulrlü ga. 
zete yazıJarmı gClz nunı dl:!kerek eli. 
zer. 
• Öğ1e ve akpm gazetelertnde çah • 

oan Enter~ler tse sabahın erken ... 
.. uerinde 1§e ba§larlar. 

Bu kadar yorucu bir i§ten sonra le. 
tirahate çekilen Entertıptn bozu.Lan 
ırtnlrlerlni yatı§tırabllm~ için yapa • 
ca#f ıcy, evine gicllp sırttıstü yat • 
maktır. 

Onun içtn eğlenmek gazetelerde ~ 
lı§lUllar lçln inıkl\nmzdır denllebillr. 
Yahut, istirahatinden feda etmek icap 
eder ki o zaman llmrQntlıı kısalacağı 
muhakkaktır. . 
işim aynada yü7iime bakmak Ol· 
du. Kon !beynime çıkınmtı.. Yti• 
zur pancar gibi klzvmıştı. 

Acab& sa.miam ve g~lerim be. 
r.i alriahyor muydu? 

Sadi ile ibenim evlenmemiz için 
konuşulmamış mcydı? 

Yoksa ben mi yanlış anlamı~r 
tım?! 

Aynanın karşISina oturdum. 
Gözlerime dikkatle baktım: 

Beynimin içinde yanmağa başlr 
yan müthiş bir yanardağın lav
ları gözlerimin içincıen akıyor • 
muş, fışkınyormuş gibi, içimde 
gittikçe artan bir ateş vardı. 

Kendimden i.deta korktum .. 
Aynanın önünden <:ekildim. 
Pancurları kapadım. 

Şimdi e yapacağmı? 
Yarabbi, bu ne talisizlik!.. 
Gündtımen başlayan sürpriz -

ter geceyarımna kadar biribir~ 
aromea devam edip dunıyor. 
DUşUnüyonım: 

Bebekte. Nerimanın delaleti 
ile k:tr§lllla çıkan İffet Melih içi· 
me garip bir ateş soktu. Çok na· 
zik, ~k kibar, ve kültUrlü bir 
genç. Onunla münascbet:miz he. 
men birkaç saatlik bir tanışma
dan ibaret. Halbtiki, Sadi ile ~
cukluğumUfJdanberi tanışırız. An 
nem bu gece alda, hayale gelmi. 

MTll'A' - 1 

Fıkra ............... ................ 

Paket, maket 
tk lt'llil t nln hamal Ucn.•tlerlnl ta. 

~in ettiği, lıatt:A tartfe)e tabi la!. 
dığı mal{)m .• nıma raf,"IDell ellDbde 
bir rnlh:, yalıut bir ba\'Ulunuz \'al' 

nıı; oııuıılıı bir bkelcyc mi çduyoı
ı;unm.; Ö)lCJ ha ınız of·rtte! Hamal 

tnrlf"l!I bit sCi", lııtJJ c~eklert :fAb1t 
Ut•ret vo hisset tlğlnl7. l('lyleır fılo 

bir hlLktı.nttır. 

l nhııdlnln biri Gfind,~ blr1'89 qya 
lll' bit hamalı Qe\irlr: - Şonlan ı.. 

şı ama. dı·r. k c para alaçaklmaf 
Hnnı:ıl - 31nnl kunış, der! 
- 1 lr:ml kuru mu diyorsun. Vay 

insaf ıı. ''BJ : ne \'ar elimde ybwıl 
kunı alacak. 

1 - Ne olacak; ba\'UI ma90.I, ~ 
Je memıı1Je; pake-t mnl..et bir J'ltm. 
şey! 

Bir Mnlye Mkahnı ~ryan Ya • 
hudl ! - Pl"kAlfi. diye cevap wırkJ 
CŞJ alann yarısını ııen göttır, ,_. 
nı ben. Bavula sen al, mavol ~ 
knhsm: şonıslye l!('nde memsiY'I bel\,. 
de; pakett 8Cl1 gütur, nıakeU .,_,. 
eh, on kuruş da yeter ıyıe,,.e.... 
Bıu-a lSkele ve gutanllıld .. 

mallann en flhl§ tl<'.retle ı.aı ,._ 
hatsız etmelerlne mani olalım. Yolloıi 
911 heriros bir )"&hncB kıı!ı&Decek! 

N A.SltE'i':dlli 

Kalfa mfl.,terlnin çeneabd ~. 
DU§b. Mo,tıeıi gltt!kten r.oma aıııta dll 
nldı . 

....:. Bu De becerebbı:llk:I 
- Becerüı81al!k delil. ma1>_.;pap. 

tml. 

- 11? 
- Etıet. Bu adam tanJdr#nn, bir 

kızın babuıdır. Çmes!n1 lı:.neıt laa 
haber ftnl1if ol~: Da,'~ 1111 
JU§llllm,. menaımıa gelen bir tı u ı ttlr"" 

- Btı lncllertn ep yoktur, ......_ 
ldç ... blçllmez.. 

- İyi ama bir lcd .l8t -ellk llL 
- Ya!De ıı.tecllDlr., bir ip ...._ 

...mlf ynarlak üıtlar dedillk ,at 
- Eft& bk ldBl'len JııehrllMr tedA 

~ııc:. . !Si '1 -

1 
oAGALOGLU çtF'l'ESABA.DAB 

BAHÇESiNDE 
22 atuatos cuma aJqamı 

I
MONtR NUREITtN 
ve arkacla§lan, ayrıca (82) 1d§llik 
bllyUk revn heyeU her yer ili Kr. 

M~şrubat dalıil 

yen ibir emrivaki yaptı. bizi ma.· 
nen bi~'birimim bağladı. 

Sadi .. O, fena ibir çocuk detil. 
A nca.k. onun da zayif taraftan 
var. İradesine hikim görünmü · 
yor. Benimle söz !kesilir giJi bir 
vaziyet varken. o bu vaziyetten 
istifade edemiyor .. "Kale içimen 
fethedilir!" vecizesine kapılarak, 
annemle daha fazla m~ d1r 
yor. 

Sadinin bu lhali • bu gece - ben' 
de hiç de hoş bir tesir bırakma" 
dı. Onun anneme g&;terdiği ilti· 
fat ve yakınlıkta samiıırlyet ara· 
mak gülünç olur.. Bunu pe.kfil! 
takdir ediyorum. Fakat, ne de ol 
sa, tuttuğu yol onu bana getir. 
mez .. belki bir uçunıma götürür. 

Ben, bana gelecek bir erkeğin 
bu yoldan ~elmesine hiç de ta -
hammül edemem. 

Bu, çok tehlikeli bir yolclur. 
Daha ~çen yıl, şu yanrbaşımız 
daki köşkte garip bir imivaç hi" 
disesi oldu. Garip diyorum, çtln. 
kü kayın valde. damadını kızın· 
dan fazla seviyordu .. Da.Inatla kı· 
zından fazla. m~ oltcyordu. 
Bu bikiyenin sonu az kaldı bir 
flcia ile bitecekti.. Yine annem· 
den duydum: Bir gece, kızın an. 
nesi, kızmı lbir vesile ile bir iki 
saat başından savarak, dmmlı 
nın ke>ynuna giımlş. 

( Doomm "°") 
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Askerlik ilanı 

k l "k ııA l l ler hakkında askeri ı(clJ'lUftU!lun 8!). \ 
As er ı an arı maddesi mucibince bakaya muamc1csı 

Beyojtlu Yerli Askerlik ŞubeslndM.: 
337 doğumlular ve bu doğumlula.rlR yapılacağı Utn olunur. 

muameleye tAbl ole.nlarm yoklııma.. • ~ • 
lan 29.8.941 de hitama ereceğinden Be,,lk~ A kı-rltk Şu~'lln~ ; 

48 {:eviren: MUZAFFER ESEN 

ruı.hlycler için tayin edilen günler na,. 
zan dikkate aımmıyarak yoklaması. 
nı yaptırmayanlnnn hemen aym tek 
gUnlerinde §Ubeye mllracaatlan 11An 
olunur. 

• :to "' 
8.flyo~lu Yerli A". Şube&lndr.n : 
337 doğumlular ve bu doğumlıılarlA 

muameleye tAb! olup da kısa hızmete 

1 d 
ayrılan tam ehllyetnamelllerle ı:ıimd!. 

"ihtiyar dönüyor ve kara öldürdü. Zavallı ihtiyar Da· Avustralya ı müfettiş ön• ye ka.dar muhtelif esbap dolayısııe 
kapıya doğru gidiyor. Tabii vit, parasını kurtarmak için dü: sevkleri geriye kalmış tam ehliyetna 
;ok fazla heyecan i~erisinde· kurduğu cihazla ölümünü ha - Evet Torkanay, Har • melllcr 25.8.9U tarihinde yedek su. 
dir. Kasanın bekçisı, iskeleti, zırladı. Zavallı ih•1.ıyar ! oğlu· vik açıklarında sudan çıkar- bay okuluna sevk olunmak Uzere der. 
'.>ir canlı vicdan azabı gibi nu, Mariba Liyi yonında gö· dık, görmek ister misiniz? hal ııubeye mu;a~a;ıarı ilAn oıunur. 
Hindistandan sürükleyip ge• rünce ne kadar aevinmiıti. Mariba Li çoktan sedyeyi Fntııı Aı;kerllk l}ubeslndm : 

Lüıc ve muadili nıekteplcrden mc. 
zun olanlardan tam ehllyetll olup da 
yüksek mektep tah!lline devam et. 
miyeceklcr 1 EylQl 9U tarihinde Y"'
dek subay okulu hazırlrk kıt'aema 

sevk edileceklerinden 28 Ağustos 941 
tarihinde yedeklerindeki vesikalarla 
gube merkezine mUra.caat etmeleri vo 
gelmiyenler hakkında 111 L sayılı BP. 

kerlik kanununun 89. Mı:ddesi mucl. 
blnce askeı1 mahkemeye verilecekleri 
ehemmiyetle na.n olunur . ~ . 
Kadıköy )·ahaneı askt'rllk şubetıin. 

den: 
tirdiği iskeleti, mi!yonlarını - Mariba Li ne olursa ol· götüren hamalları durdur • ı - Yedek subay hakkına malik 
muhafaza vazifesıni kabul ıun bu kapıyı açmıyacağını lise mezunu ve tam ehliyetnameli o. Askerliğu:ıc karar verilmiş olup ta 

muştu. Cesedin üzerinden ya _ _,, 1 scvkedllmemiş olan tam askeri eh\i-
eden iskeleti unutuyor. Ka • bana vaadeder mifıin? larak askerllklermc karar vwuen er 

ı b
. d U T d vaşça örtüyü çekti. Bat gö • ı Eylôl 941 gününde okulda bulundu- yctnameIDerle 9i(l..941 lise mezunu 

--~~~~~--__../-

~' 1 

ün net~ 
avııt 

T rkÇ~ 

/ı 

, E ON DAKiKt 
Küçük ılanlar kuP001 

faamda ya nız ır üşünce O günlerde van or an züktü, sonra gözhr •.• Mariba rulmak üzere sevkedllecoklcrdir. olup askerliğine karar verilml§ ve 
var: Haydudun tehdidinden gelen tehdit mektupları ihti- Li bu ölü çehresinf, dikkatle 2 _ Bu şeraiti haiz olanların sevk yüksek okula devam etm1yecek olan ıerı ı~.nn.) • 
biran evvel kurtuh\.ak, kapı• yarı korkudan deli ediyor, bal(Lı; iyice tanıdığı, her §e-" muameleleri yapılmak üzere 25 Ağu!I. kısa hizmetllıcr sevkedı.cceklerlnden Evlenme teklifleri 
yı açıyor... Mariha Linin ziyaretleri ise ye ragvmen çok sevdiği bu t.os 941 gUnUnde şubeye mUracaatıarı. en geç 27.8.941 gUnü nUfue cUzdan • Evlenme • 

13 
ıı:-: 

"Fakat iskelet onu öldü • onu çok sevindiriyordu. Eğer 3 - İşbu ua.n davcUyc makamına larile bcra~er şubeye S"lmcleri Ulı.n • Ynı:ı 29, kilo 60, boy 1 • 

ruy- or! Kurbanının intikamı Mariba, bu kara kapının aı- çehreye, aonra yava§ yava§ kaim olduğundan mUracaat etm!yen. 1 olunur. renkli, İBtanbulda bir devıet ~ 
örtüyu·· cesedin üzerine kapa· resim ve seyahat merak1IB1 

llltiyarı haydudun ayaklnrı kasında babasının ani bir ih· e 
d . . . . . ld w dı. Bevogwlu Vakıflar Oı0rekto··rıu·•gWu•· .·ıaAnları boyu ile mUtenasip, sarışuı ı_: önün e yere serıyor. tırası tatmın ıçın a ıgı za· _ Nasıl Mariha, düşündü- _ ıaruıda o!§man olmıyar. •· 

"Şimdi her §ey anlatılı • vallı annesinin iskeleti oldu ğümüz gibi değil mi? Bu ce- eadc giyinmesini sc~cıı duril5t,J 
vor artrk! ğunu bilseydi... Sefil ruhlu set Uvan Torun ce!ledi değil, raL.hm~. b('dclı r~~ınK.~t.ı dl bir kızla evlenmek u;t:,ı. 

"Korkudan §aşıran Uvan ihtiyar çok zengin bir ada • ~ (Temiz Yol> rc;nzine mura ııs 
' herhalde. 818 40 61 S5 Ortaköyc!P. Eskitaş merdiven yeni Kııraka§ soka. • Yaıı 24, boy 160, kilo 5f, 

T'Or kaçıyor. Günlerce sessiz, mm bütün ıstırablarını yaşı• Asyalı cevap verdi: ~ında e.iıC 26 yeni 20 sayılı a~p ev mel bir ev kadını. Aynı zaıJlB11 

adasız duruyor. Fakat baba· yarak korkunç endişeler .içe- _ Aldanan biziz, Rudge" 94 20 f 7 Eski Hi.lseyinağa yeni BUibUI mahall~lnlıı eski yeteye vAkıf ull bir a!leye ~ 
mım milyonlarını elde et:- risinde ömrünü dolduruyor- !ıı Macar y.:nl Duran caddesinde eski 96 9S yeni ıot, kanaatktır dul bir bayan Dlute 

nin hakkı varmış. ıı mek tasavvurundan vazgeç.i• du. l k d 106 aayüt 50 metre mura.bbamda area. aşlı bir bayla tanı§IP evıenılle 
vnr. Babasının ölüınünü ha • - Mariba, uyan artık gel· Vi s hay ır ı: l3S 7Ş 10 40 E:ıki HUscyi.nağa yeni BUlbUI yeni rwı~r yeni T\:. sundadır. (22 Çaylak) re.n:ıtlll' 
-1- dı·k. - Neler söylüyorsunuz! ran ca<!•lesı eski 91 yeni 95 sayılı 76 metre 50 sıın cı..at • 29l 
ber alır almaz eve gitmeğe b Um '!r.ta&nasmdaki arsa. 
L- • z· b A l Sk l J y d - Fakat Mariba eğer u Müteferı!k • <' 
AAral' verıyor. ıra u aerve- aya ı · ot an ar ın 116 79 ıı 76 Ortakoyde Hacı Mahmut mahalleslni.r.. Fakirhane • Kll.rlı biri• 1,.ın ,.8 ı.ı;l;SJl 

l f ·1-· k d' • k d b'ld adam Uvan Torsa öteki kim• ~ " "' .... te malik o mak h~rı en ısı apısı önün e otomo ı en aokağ•.1:!.a eski ıı yeni 19 sayılı 378 metre 46 san- 10001500 lira sermayeli b.lr.,.. 
• .ır. b" k""b 1--... • d• dir? ti h daki sa Gö k i,.;n r çn, ır a us o~. ın ı. m mesa asm ar · · ranmaktadır. "rUşme -r- ~ 

"'Irkına mahsus bir kin he. _ Mariba, belki bir şeyler - Bu ölünün kard~im 101 so 8 s Ortak~;ıde eski değirmen yeni saatçi sokağında nanağıı. Arl!zade 10 nınnııra 
leti ruhiyesi içerisinde Artur yapabiliriz· şimdi... Uvan Tor olduğundan emi - e8kl 15 }eni 4 sayılı aNıanm 112 hls:ıe.si. Ha~Tcttine yazı ile muracıı•~ 

d M 1 · nim. ötekine gelince, onun I o 50 3 23 Ortakövde UçUncU orta sokağında 21 mUkerrer • Kartal Maıtepceind.:ı, ~ ' 
Kol!arsonu mahvetmeği ü· aribi. Linin ko una gıre- sayılı 78 metre 66 santim mcsahasmaki arsa. mcvkiınde Bs""dat caddesinde_,, 

d ı.k ı t k b. d y •• ··d·· da kinı olduğunu şimdi anla· e:. rv fP-nerck e ı an ının o orno- re maya ogru yuru u. S7 7~ 6 58 l!Jski HUf.eyinağa yeni BUlbüI mahalles:lnln Turan ka mesafede 544 metre a:ıu~ 
b'ilioi alıp Hale doğru gicli • Birdenbire sustular. Bina• dım. aokağuıdıı. eski :ıs yeni ıso aayIII 73 metre 50 san. sa acele olarak satılıktır t. 
J'.91'· Yolda bir kaza yapıyor, nın önünde bir hastane o\o • -6-- tim aıe!ı&ha.smdakl arsa. Vakıt gazetesinde Adnan 
(!bn Lomsu görmüyor, çarpı· mobili vardı, bir eedye içeri• 294 13 22 IJ6 Arn&vutköyfuıdc Mumhane sokağında eski 19 ye- mUracaaUcrJ, 

ld K d k 1 b. . YtRMt lKlYl KIRK ni 21•23 as.yılı iki evin 1116 hıssesL iş ve i~çi arıyanlaf: ~r,. duruyor, ö ürüyor. or sin e üstü apa ı ır viıcut SAAT 51 76 8 S9 Firuza:a mahallealnln Kadlnler yokuııunda 99 ea. • Çaiıı1~an ve dUrUst 't:!r gt 
ltuaan §a§trmı§ bir halde di• naklediliyordu. Vils bu nakli BEŞ GEÇJY-OR yılı ~ı metre 71 sanUm me.sahaamdakl arsa, tıman kapıeılığı aramaktadıt 
reİ&iyona hakim olamıyor yata nezaret ediyordu. 601 33 •I" 10 Eski Tıı.ıavıa yeni Kurtuıuıı mahalleslnln eski Ru.!ı ve musluk tamirler!nl yap~ 
artık. Arabayı bir ağaca çar" - Yava§, merdivenlere - Artur Kollarsonu gör • daha yıııl: Ttirkbeyi sokağında eski 80 yenl 119 ve fere agina ve asan.sör id:ırCY-.J 
pıyor, araba ateı e.lıyor. Fa• dikkat, sedyeyi biraz kaldı• mek istiyorsunuz öyle mi? numamt.aJ 182 sayııı 114 metre 85 santim mc. cvlldir, ltarıellc birlikte çal~ 
kat kendisi kurtuluyor. Con rınız. _ Evet, onu g .. rmek ve o- eahnsmdaki arsa. zwıundadtr. suıtnnahmot. cc':ıl 
liomsıın cesedini görünce ak- D k v·ı M 1 '- . Yukarda yazılt r.ayrimenkuUcrın mUlkiyeUeri peşin para ile satıl~ oııımdn bakkal HUseyiD -vell"' 

- eme ı ı, ongo ya nunla yalnız kalmns istıyo• üzere 15 gün n.ııc, ·tıe açık arttırmaya konuımu§tur. ErsUnere mUraeaat. 
hna bİ1" fikir geliyor. Bu ölü• daki yolcuyu denizden çıkar- nım. j İh&leleri 22.8.911 cuma ı;UnU saat 15 tedir. tateklllerln vakıf akar ve • Yedi yagında bir ktt: 
den istifade ederek hüviyeti• dmız? (DeıYımt 1)(1r') :nahlt'.UU kalemine muracaatıan, (6738) bam, kızına bakmak nzero 

ni değİftİremez mi? Cesedi ------------••111111:1.---m::ı-~-------------··------iZilES:llDl-=:::::!ll!lı1111Dm_ .. __ mıı:ED .. !!t!ıc::ıt_ mesinl temin edeceği fakat 
-lılıklar arasına saklıyor ve 1 :nlycceğt bir bayan aran>11 !J 
ır:- u •k "' Nakleden: ~·ııı elhuelerini çıkar\ıJor. l aye A k b . k d tiyenlerin herglln 9.12 ıu-..- tt1F 

'tSonra kasayı açmak üze• ş ır şa a ır HÜSNiYE BALKANLI ::h;!~~::::ı~~~~~:c~::~ 
rıe hole giriyor. Fakat kütüp-·---- ·---•· lan. Ilı 
liaııe bo§ değildir. Orada kar ' • 1823 doğumlu, tneb0ltı1t' 
de~ni tanıytm haydut kaçı • Dok"tor Semih, genç ve tecrü· saklamak mecburiyetindedirler, kışlarını ~özümün önüne getiri - karşıl~tırrı. zar dört aUfaslu bir &il" 
yor; gabardin pardösüyü e • besiz arkadaşı Orhana takıldı: bu içtimai hayatın boynumuza yor, bana şifa ve teselli veren Dört sene son:a bir J;Ün mua itsin! gecındireock her~ 
•••pı ve fötr ~apkayı da be• - Gecenin sessiz karanlıkla · taktığı zincirlerdir. Bunlardan bu ışıklarla ruhumun serinledi · yeı:;:hancmc geru: bir kadın gel amaktaöır. tsUyenıerın: ~ 
ır-. :I' rında tek başına işin ne? Sen de kurtulmak için kendimi bahçe · ğini hissediyordum. Ona göster. di, ben bir hasta sanmıştım. Fa. ·ayev!ndc tnebolulu sallh0g 
raber götürüyor. genç misin, bak içerde CaZJbant nin karanlıklarına attım. diğim vefasızlık için kalbimde kat kadın Karsta ölen bir arka :Ulere mUracaatısn. 1 

"Leterhat'tan bir garaja çalryor. ibiraz danset, cemiyete Orhan. bu gururlu adamın na fak bir üzüntü duyrnağa başla · daşı tarafından r:elivor. bana bü • 29 yD.§lnda BekAr, a~l<e! 
telefon ederek otomobilin karış, gül, eğlen, seni böyle gö. sıl dert yanmak ihtiyacile bu dım. Bu üzüntü git4:idc büyüyor yilk bir zarf getiriyordu. ası olmıyan yeni ve esld) q--

mkazını kııldırmalannı em· renler 8.ştk sanacaklar. Hoş pek sözleri söylediğini anladı. Onu nerede olduğu biliruniyen, fakat - En ziyade scviştiP.imiz. an en bir genç her ne ottJrS'_,d 
ııediyor. Sonra evine gidiyor. de yanlış lbir fikre zahio olmı · teselli etmek istedi: rahatsız eden ince bir SiZi olu · !aştığımız ibir arkadaşımdı. Ara ~ aramaktadır. (B.S.) ret1l' 

Ol bl 
• • k t yacaklar ya... - Doktorwn, dedi. Biz, hari' yordu... sıra bana ~izden bahsederdi. Ha· -acaat. 

ünün ce erını arış ırın • Orhan itiraz etti: cen tamamiyle b'iribirimize zıd Bir gece bir baloda ansızın o. taydı, şarkın sert iklimi ona do • Malt vazlyetinln bOZUw 
ca &n Loms olduğunu anlı • - Yalnız aşıklar mı karan · tabiaUı görUndüğür.:ıüz halde nunla karşılaştrm. Çok ~il7A!lles • kunuyordu. fakat kocasının bü · ı:Undcıı bu sene tahsiline de 
JIO"• Con Lomsun yerine g~· hklarda derin düşüncelere da • ruban tamamiyle anlaşıyoruz. miı;ti. Fakat değişmemi~ti. Yine tiin ısrarlarına rağmen lstanbu nemek zaruretinde bul~., 
mek çok ho§ hir işlir. Bu sa· larlar? Bana. ibütün kederlerinizi söyliye cliı. gözleri bir ilkbahar güneşi la dönmek istcmiy-0rdu. Bir giır ıerhangi btr mUeesesede ış~ 

Skotland Yard1a temas - Hayır. Fakat aşk ızhrapla· bilirsiniz. gi,bi lba.kmaktan xjyade ısıtıyor beni çağırdı. adresinizi verdi: .adır. (F. Yazıcıoğlu) reıxı 

A 
rı ~adır. Buniar ilk görüşte Söylemek ihtiyacındaydı, ıbu du. Diğer boyalı güzel kadınların - Bu zarfı ona. götür · dedi ~at. . ...J 

~ ilir, hatta zabı\ayı rtur anlaşılabilir. (Gillmeğe ba§ladı) samimi ses ve gecenin karanlığı yanında ibir bahar çir.eği temiz· bunlar ona yazılmHi. fakat ~ôn ~ Almanca bllen bir yil\r.j 
~rson aleyhinde tahrik O kadar anlayışlı değilimdir a· ona cesaret verdi. Mahzun bir lik ve tazeliğile parlıyordu, şan. derilmeden kalmış mektuplardır .alebesl mUsait gartıarıa ll!"", 
edebilir. işi bir kat daha ka • ma, damdan d~n halden anlar. sesle anlatmağa basladı: Jik ve tazeliğile parlıyordu, şanu Kanun ve Allah huzurundn yazJye, fizik, aımanca g6$ 
~ak için suç ortağı Buğ Orhan hayretle sordu: - Bundan şimdiye kadar kim kokuların yanında süründüğü ba başka bir erkeğe ibağlandıktan " .E.) remzine müracaat. 

ı b d. b. d .. ·· - Demek siz de sevdiniz; seye 'bahsetmedim, kalibini her harı yaşatan taze bir sünbül e· sonrn bunları .mndermem en bü "" Keıı-tıne göre oku:YUP 
eJle ga ar ın ır par osu, namlı bı·r fen adamı oldu<Yunuz tanıdu'Trna a"an bayao-r adamları sansı onu daha masumlaştırıyor· .... ~ __ , • b. k r··t ,.. ....... " ,... yiik tir ahlflkc;ı~l ık olurdu. I<'a. ıJan lyl yomek yapmaı:ı ...... ..Jf 
grı ır eşarp, yurru~a 0 r ve her gün böyle şeylerle alay sevmem. Fakat sana çekinmeden du. Yanma koştum, lheni tanrma· . bayan, kala.balık ,oı.mıyaıı?t 

k · d. · · h 1 lrk kat ben ölünce... Ne zaman, ve 
MP~ a gıy ırıyor ve ııya ettiğiniz halde... her §e}i söyliyebilirim. Bu kali» maz tk yapmadı, dargın göster nasıl olursa olsun muhakka.l{ onu gündllz ı,,ıer!nl yapmak. 
ıö.zlük1er takıyor. Bu suretle Doktor yine güldü. Fakat lbu siz gördüğünüz maddi adamın medi, fakat ruhu tamamiyle de. bul, bu kağrtlan ver .. Biltün çap aı hazırla.mal: tstemektedl'' 
ü:ırndrada iki sahte Con seferki tebessüm yalnız dudak - da hazin bir gönül mkayesi var. ğişmi§ti. Artık eski mutekid, bul kmlığma vefasızlığına rağmen da bakabilir. Geceıeıi e~ 
Loma vardır. larında parladı, gözleri dalgın ve Henüz talebeydim, tatili ge • yah iı:üçük kız ka~lmuştu. O içimde bir ukde var, acaba?. di· zaruretindedir. Yalnız w ;I 

düşünceli kaldı: çimıek için lbabamm jandarma hiç bir şeye inanmıyor, her şey- b o d"W• baka.bilir. (Ar) remzine ııı 
"Fakat Uvan Torun suç or - Maddi insanlar daha ciddi kumandanı oldu.:F.ı ufak kasaba· den su.··plheleni~:ıordu. Söz SCV<Tiye yorum, aca a... nu sev ıgım . J 

d d ·1d· h·ı • ,... .ı '?'> nen bir an şüphelendi mi? .. Bu MütelerTik • 
tağı orta a eğı ır, ı esı ve esaslı severler, emin ol. Zaten ya gitmiştim. Sakin bir kasa:ba· intikal edince: düşünce beni muztarip ediyor. tKt GENÇ BAYAN ·A~J'i 

·de meydana çıkacaktır. Fa • maddi görünen insanlar en has . cıktı. Burada küçük bir kızcağrz- - Aşk, lbir şakndır · dedi · fikrini diizeltmesini istiyorum, • Pro!esısr zau Sungut 
k&t Uvan Torun hıımüz bun• sas insanlardın onlar fazla ~fla la tanışmıştım. Bu yavrucuk ba. insan muvakkat bir zaman için ona: ., A .,,1 •• ibir cakadır!" demi"' ıc;ııı" 

d h b 
· k rını saklamak i"İn kalbsiz ,.W:.rü· na o kadar fazla bagwlandı, sözle· duvar, c<rlenir, h""' vakıt g~irir. ..n,-,ın s 'l sahnede hizmet etmek !Pi. 

a eri Yo tur !l »~ ~ ,.. """' -!>: tim, bütün hayatrmda bu saka • 00 lbU dır 'l'Ul' 
an '' nürler. (Sesi daha. ciddileşti") tn· rime o kadar fazla itimat etti ki, Bu bukadardır. devamını düşün. yana yaç var · 1 

Beık. k d" • d İ"in ... ,asadıgwını söyle.. Bunu hill d h to .... ,. ... t - ı en ım me)' ana sanlar hi"'_bir zaman cröründükle. o, başkaları gibi inanırken inan· mek fazla sailık olur?. ~ " ~ n e ve anç sc,,.....- tf 
ı !( "' yapmayı vaadetmezsen rahat ö· be t·yt h iz b luııınnl' 

çıkarır ve yaka anır. yı tazeleyen birisine rastgeldim. rnaz, inanmazken inanrr görün. Oh, ibu koket cümle... On ... n 1 · Y• .. ser 5 1 a u <" 
Ba,müf etti•in hafifçe mı· nız, sen ve bütün tanıdıklarım mek gibi kurnazlrklar ibilmiyor • masum duCa.klarına ıhiç yakışmr emıyeoegım... <Mr. Mektuplannda §aJıa! _A~ 

" " • · · tah~ll derecelerini kayöfl" , rıldandı"ı bu kelill'elcr Ma • beni kayıtsız, şen bir adam sanı· du. bütün ruhunu gözlerinde oku yordu. Fakat tecrüıbesizdım. Bu Bunlar ilk ayrıldığımız zaman t11 
~ vorlar; bedbahtlı~ımı saklamak vabiliyordum. Bu. benim için hoş Sesteki hayatın bir çıok inkisar · danbcri bana yazılmış, fakat Sungur) adına fotoğrafıll o. 

ribi Liyi \itretti. lçin yüzüme taktığım bu sahte bir yaz eğlencesi olmuştu~ İstan· lara uğrayıp ümidini kaybetmiş gönderilmeden kalmı~ mektup • mlze göndermeleri. (l{Lıbul cdi' 
Asyalı da a,,nı şeyleri dü· neşe maskesine inanry,orsunuz. bula döndüğüm zaman küçük insanlara mahsus kuruluğu, acr !ardı ve hepsini okuyunca hazin ya.nlarm fotoğraflan iade 

ıünmü,tür. O da Uvan Toru 1 - Neler söylüyorsunuz. dok· kız benden beyhude mektup bek· hğı kavrıyamadım. bir gönül romanı meydana geH · AldıTına: .... ..dl 
bulmak istiyor. ~r? _Bu akşam sime bir fcvka • ledi, lbu eğlencesi ibol muhit onu Aldandığımı düşündüm, ondan yordu. Aşafıda remlzlerl yıı::,, 

Fakat Mar\ba Li adeta sa· la~elık var: . . bana pek <:abuk unutturmuştu. uzaklaştmı. Doktor sustu, rıcmli göileri ge kuyuculnr:mım:n ııomI~ 
• .. . • . - Kendııru her zamankınden Seneler yavaş yavnş geçiyor· Artik kalbsi7. bir adam olmuş. <'.enin karanlıklarına dalmıştı.. mekttJplan tdaretuuı~ 

kın ve musterıh•ır. Kardeşı daha bedbaht hissedivorum. (I:?"r du, artık fazla şrmarıkilığı bırak tum. Gözümün hoşlandığı her Uzun zaman bu sık karanlığa ıan dahU) berglln ımbab~ 1 
baba katili değildir. Binaen· acı ile biten sesine kuvvet ver· mış daha ciddi ve doğru düşü • kadınla meşgul oluyordum, tam bakarak sessiz kaldı. Sonra ağır kadar ve saat 1'1 d~ ı;0ıv· 
aleyh her şey düze1ebilir. U· mek için durdu.) Eski bir yara· niiyor. hakiki lbir sevgiye ihtiyaç mit.nasile ibir donjuan... ağır ilave etti: 1an. ,1> 
van Toru bulacak. istese de yı ta.zeleeyn birisine ra;;tgeldi~. hissediyordum. Bu zamanlar unu Bıında.n pek az oonra evlendi· - Hcvhat ki. onu sevdiğimı (Rabla) '(H;N.B.) (SCvııı' 

1 • d k rt cak • İnsanlar sadet veya fel&ketlen · tulmuş küçük sevgiliyi sık sık iha ğini öğrendim, bu benim için bütün havatmıda benim de o şa.. (Seven) CH.M.) css :Mfll~.ud 
ıstemese e onu u ara ni başkalarının yanında duyduk. tırlama.ğa başlamıştım. Onun ta müthiş !bir öaı:ıbe oldu. Bu adam ka,ra bağlı kaldığımı o, hiçbir (Sevim) (M.R.) ı(lilW' c 
tır. lan ~ibi gösteremezler, hislerini kalbden bakan ılık, masum ba. · şimdi salondadır. Biraz evvel zaman öğrenemedi... (Bank l)' '(Mimoza) (suı:a> 1 
-Zavallı ih\iyaT".lhvit,kader (Nadas> <A.z.x.ı (Hanıdl> 
kurbanmm iakeleti vaaıtaalle ı:u.. RP..n !Uı 


