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iRAN 
ing illere ve 
Rusyanın 

talepler. n~ .. RUS"'AS'KER:··· 
~e cevao LER;NıN ıRf. NA 
'lermisti? GıRDiGı 
Uııaş~imkanı Moskovadakl iran 

görmeyen ıki Elç sine 
hUkOmet Molotof 

~~lldı menfaat- tarafından 
tırıi mu haf aza bildirildi 

ıçın 

harekete karar 
-ermış buıunuyor 
ltr çok ıawavı 
lller11ezierıatie 
~lrnanıara 
Qösterııen 
koıaylık 

ır tehlike 
sayıldı 

• l.oııara, 
' 1 2.'i (A.A.) - lngılız ıuıaa. 
t1iıı l..ot&Jta ~ırmeeıi mUnaaebctııe bu. 
, t ı-r~drada İngllter~ ve Sovyet Rua 
"ıı ~ trlôan 16 ağuatoste yapılmış 
'"ıtı febbtielcre lran cıUkilmetinin 
'~il Oldu#lJ cevabırı İngiliz ve r.us 
~ ~tıı tatmine 1."ltnw ama~ ol .. 
~ <il 1 Röstcrınektr bPlunduğu be-
~ ~:llrnaktadır. 
bir 1 Yeııı blr takım te§ebbUslerin 

'Ye Yaramıyacat; a§ikAr ııu.. 
Devamı ı nci ııaytada 

e .-s 

-

Moıkova Z5 (A.A.) 
Sqvyet hariciye ltomİ•etrİ M o. 
lotol Ruı ortlularınm lr411a 
girmekte oltluklor111ı Mo6/,o. 
vadaki lran büyük elçiıinC' 
tebliğ etmİ§tir. 

Rusvava gidecek 
Amerıkan 

malzemesine 
Jaoonya gol 

verıyor 
Tokyo, 25 (A,A.) - ~t<lllledildiğl

n" gore Japonya Vladıvo.stoka gonde. 
rilmek üzere Amerıkan ha1 p malzeme 
sının ve petro:UnUn Jdpou kontrolU 
altında bulunan dcnlz:lc:den gcçıril. 

ıncsme kar§ı muvaltkaten müsamaha 
ı;ö3tcrecek takat yakın t,iı iat!kbaldc 
bu siyasete ancak bu uzlüııtırıcı tar .. 
zı harekete mukabil Va§ingtoııdan 

bazı tavizler temin clti~ı ve Mosko • 
vedan bazı tcmınat aldığı takdirde 
devam edecektir. 

IBAN 
ve 

HUDUTLARI 

Rus 
askeri 
irana 

• • 
nıçın 

girdi? 
Haric=ye kom·seri 

Molotof 
ıran elçisıne 

verdıği notada 

Bu hareketin, 
muahedeye 
istinat eden 
Sebeplerini 

>f~k~•~·':~.) ~ ?.~ .... ..ı 
vekil ve hariciye komtserı Molotof bu 
sabah Moskovadakl İran elçisine Sov. 
yet hUkOmetlnl İran topnığma Sov. 
yet kıtaatmı geçlrmeğe ac.vkedeıı t>!l. 

babı izah ve teşrih eyliyt:n bir .cotıı. 

tevdi etmiştir: 
Bu notaya söre Ru11 kitaaunm 1ra. 

na girmeleri 1921 !tillA.fı.rın altmcı 

fıkrasına istinat etmektedir. Bu fıkra 
mucibince Sovyct Rusya kendleine 
kar~ı mUdahale clm<'k hekkmı hıtJz 
butwımaktadır. 

Notada bu tedbirlerin taamuıl bir 
gaye11i olmadığı ve Bovyet Rusyayı 

tehdit etmekte olan tehlike bertaraf 
edil!r edilmez Rus kıtaa•ının yeniden 
ıradan çekilecekleri ıı~vc edilmekte • 
dir. 

Molotof tarafından İran <?!çisine tev 
dl edilen notaya mU§ablb bir notanm 
Sovyet Rusya i!e !ngıltc•enin Tahran 
daki elçileri tarafındtın lrıtn hUkQme 
tine verllmi~ olduğu da notada zlkl"t'. 
dllmektedlr. 

ÇörçiJiiı 
dünkü 

nutkundan 
Şayanı dikkat 

parçalar 
J,ondra, 21 (A.A.) - Royter: 
İngıltere başvekili Çör~U bu ak§am 

radyoda aşağıdaki nutku ıöylemiştlr: 
- BilyUk dostumuza, Amerika Bir· 

le§ik devletleri reis!M nılUı\kl olmak 
_.. Devamı 2 nd A&yfada 

IDglllz gazeteleri 

Çörçille 
beraber 

--0---

~~Rusyaya yardım 

I yolu muhakkak 
açllmahdır diyor., 

Londra, 25 (A.A.) - Jngiliz gazc,. 
telerinin Çörçilin nutku hakkındaki 

mütalealarının başlıca ıncvzuu Rus • 
yaya en mükemmel §Cki!dc yardım 

etmek için iki garp dcnıokraslsiniD 

garantisini harekete getirmek zantrt' .. 

tinden bahıs olan kısımlsrdadır. 
Deyll Meyi mUhimma~ meselesinin 

en ev\•cı derpiş edilmesi ıuzumundan 
oohscdcrck diyor ki: 
"Rusyanın mUhimme.t.ı. fcvkalAde 

ihtiyacı vardrr. Ve !cabmda bizim 
ı:a.ranmıza da olsa 'bu mUhlmmatı eı. 
de etmelidir.,. 

Niyuz Kronik! gazctcı:ılndc okwı .. 
I mu§ttır: "Başvekilin maksadı vazıh. .. 

!1!19'"' °*"''8'"' ,. 11C'!f 1111"'-'11 

t.ran !jMID,ahJ Majefıt.e Rıza PelıJevi Han ve ln;n nskcrfndt'tl bir l:'nlP 

Rus ve Irana giren 
İngiliz lngiliz 

k - ti . kuvvetlerine uvve erı · 
.. Vavel kuman-

Muştereken da ediyor 
lrana karşı • -o:-. 
Askeri ınaıhz 

Donanması 
harek~ta Basrada 
aectı Londrıı, 2~ (A.A.) - İrana strcn 

tngnız kuvvetlenne doğrudan doğru.. 
ya. Hindi.standekl İngıliz kuvvctlcrt 
başkumandanı general Vavcl kuman • 
da etmektedir. 

Gwıeral Vavel 
Simla 25 ( A.A.) - Ru. 

men bildirildiğine göre, Ruı 
ve Jngili,; kuvvetleri buıün 
Irana lraryı müıterelı culreri 
liare/tô.ta g~miflerdir. 

Bam körleziDde bulUr}.an lı llllz veUerl kwll&ndaın amlra.l C..Otlr~y. 
deniz kuvvetleri ise FclE:menk Hın. Arbuthnot kumandasmda bulunmak • 
<lliıtanı sularmdaki lngilız deniz ku,·. tadır. 

Haydarpaşa öDlade IDlllAll 

3 k.işinin. akibeti meçhul. 

HABER 3 varalı var 
Gazetesi 

BugUn ııaat 17 suıannda Haydarpa. 
§&da bUyUk bir infillk hAd:acsi oımu,. 
tur. 

Pek yakında ali.kayla takip Bu b!dlııc bundan bır mUdd t evvel 
Haliı:te kazanı patlayarak batan ve 

edeceğiniz iki esere baılıyor: 

bırkaç-kııuıin ôlumüne eebeb olan bA. 
duıeye çok benzemektedır. 
Yaptığımız tahkikata nazaraıı Hay .. 

darpaşa ambarlarının önUndıekt nh • 

-- Devamı ı ııd eayfada 

BOYU ve 
BUYUCOLER 

İııtanbulun pek iyi tanrıhjı 
['lününfilonusı] 

ÇINGIRAKLI HOCA 
ıtdllP. tanılan meehur bbytl('Ü ve 
iittirükçüsünün hlr.zı&t anlattıjı 

lıatıraJarı 

.o 
POLONYAYI 
SARAN 
TANKLAR 

Acımı taeıyan ~~ br harbe ftti. 
rak MM Alman 8llbaylannnı an
lattıklan tıa.rp ufhaJan 

Pek yakında HABER 
gazetesinde 

Kadıköyünün 
imarı 

Kadıköy kıömür depolan nereye 
konulacak - Yeni açılan cadde ve 
meydAn nasıl olM'Ak t - Kachköyde 
yeni latımıAk ahalan 

YAZAN: , 

RAMi YAVVZ 
::r-1'ili18ni Mı :ıxeww •?TtmU:ı: 

Amerika 
Ve Harp 

i'uan: Bir Muharrir 

A MERİliA ne zaman harbe 
girecek! 

Fak.ılığa sapmak i temi~orşak 
bu M>rguyu şöyle tadil ederiz: A· 
merika niçin harbe girmedi, niçin 
girmiyor? 

Bazı hastalıklar \ardır ki hnri. 
dıUr ameth·atıa geç~r: bazı has· 
tahk.lar da \-ardır ld dahilidir, a
meliyatla gcc:mez: cerrahın mü 
dahaJC!J, kan kaybeden ha.r.;tayı 

büsbütün zaafa düsiirür. 
Bütün dünya millctelri gibi 

Amerika da h~tadır. Fa.kat hu, 
harp ameliyaUle geçebilecek ha
rici bir hastalık değildir. Ameri· 
ka efkarı urnumiye.'iinin ha.rp a. 
leyht&rhğı, milli uurun bu haki · 
kati sezmiş olduğuna delalet eder. 
Amerikanın ~ ha.stnlıj:,., nC'dlr! 
t~erde gre\ler, Amerikayı, dı, 

şarda .Japonyanm tffıditlin<lcr 7j 

yade sı&nuyor; gfuı ~cıçıniyoı tn 
bu grevlcnleııı biri hit.ıp öteld lıa!}· 
lamaam.. Ktiçti.kJerinl hlr t.ıtmf.ı 

lıvüajau; fak:ıt btiyiik harp .)D· 

~ P.UDan :r.aman folr~ nğ. 
~" brı ~lf'r bitir. tiik!"Rmok 

bilmiyor: North Amerlcan A'\i• 
at lon bUytik tayyare fabrlkalann• 
dan sonra, şh,ndl de birinci sınıf 
harp gemileri in~ eden tezgah 
larda l~lerin işlerini terkctt.lkle
ri nl öğrcni~·oru:r ... 

Sermaye ile emok (tra\ail) a.ra
smdaki ihtilafın büyüme5i, geçen 
harpten sonra yalnız şimali Am<'
rfkayJ değil, bl~ A \TUPfı del · 
ltlerinl sarsmıştı. Fran"'ız endüs· 
t:risi \'e dıs tlcareti, 1986 dan son 
ra. hu sonu gelme-ı ihtilifm ,.e 
gre,Jer:in kurbanı oldu. Bilhas a 
hnrp f&brllillları sık sık blrt.ol\ 
m('sai günleri kaybettiler. Bunun 
netlrelcri de Alman - }"ramıız 

harp ccph<'lerincle ı::ö:7.le görüldii. 
:Fransa milli inkılabını yaparak 

hu iç hastalığını ~ifalandırmadan 

h11rbc wm1i ti. Parti Yr. sınıf kM·· 
~ları onu milli birlikten \'e za.fer. 
d~n mah{Um bıraktı. 

Amerika bu tocrübcdcn ibret 
almıs ~örünüyor. nahlli 7.aaflannı 
t.a..o;fiyp c(;mernis memleketlcrir. 
harici tehli';•l'lerr atılmn.ktaıı Çe· 

kinnıclcrindr korkudan ı:I~ ııdt: 
todblr vf' clim~·ct aramak laumger 
liT. Bununla bernhcr Ruz,·ett, de 
nıoı.,,...,ı pr,,siplerl ne olursa oı. 
5110, çelik elini ha dad.nm Ustft. 
no koyuyor ve gre\'lere tld~ 
müdahale ediyor. Amerikaum ı.r. 
be girmet;l bu dahili :r.aaftanlMt 
JUIJ"ttdmasma 8-*ı bağlı lıir ~ · 
Nleflr. 
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yındıı 

s yah t 

v rd ı \'c ank ko11a. rmemtzc 
yar ı lcln b 1 uzatıvordu. En son 

n. lnglllz ve Ke.n _a destroy r. 
l ri ckn mUrckkcp mUtovaz1 b.r hı· 

y Itıncl vnrdık. Ve orada Uç gUn 
ı Ruzı;cltin )' nııırt:ı ve bir r. 

ka.da Jık hav ı iı;ind g'l'Çirdim. Öte 
t ı ta lngtıız ve Amerl.Aan g4'nel 
kt1rm y r ı ri, ııske.'i vo brl)I rtı. 

mütemadi .çtinuı ra bulu~ 

)'Ol'. "'dl. 
un t .dünyruım en ku""'6t::tı d v 
ve oemiy"tı tarafındtm Uç kene 

b1r tıı·. ~ oJmdi, bu kıı t1 
mennır kra. 

A.ktettiği muahede gibi- bir ade
mi teca\'fü: muahedesi ye.pmı.c:tır. 
Ve bu suretle bugün 9 hııfta olu
yor ki, hl<; bir tahnk Pseri olmak
sızın aç ca. R u ;:ı. a;) ı ortadan kal 
dırn ak ve pnrı;;nlaına.k maksadı ile 
öootu olarak te. miye etti i kom-
u u iızerıne biltfin harp aletleri 

ıle mi.ıcPhhez mılyonlarca a.ııkel'.i 
aldn tm tır. 

:Menfur manzara şimdi her 
gün özleı ımizin ön tinde ecre~ an 
etmektedir. İşte bir ibhs {!;iki 
tek bir gurur buhranı esnasın -
da ''e tahakküme susuyarak 2 
veva 3 mı!} on "asan belki de da
ha çok fazlasını seri ve ~ddetli 
bir o'üme mah'rum edeb lmekt 
dır. ''Rusya harit:ı<lan silınsin., 
Ru ) a harap olsun, ordular iler
les;n "işte Hitlerin emirnamele
rı bunlardır. Bunun nef cesi o -
!arak da buz denizinden karade 
nizc kadar 6 vev..ı 7 milvon as
k r o1 ive bır birlenyle~ oo;,ı. -
makt dır. 

Fakat · bu sefer o kadar ko
la:v ve üstünlük bir tarafı olma 
mıstır. Ru~ ord..J rı ve bütiın 
Rus cumhuriyetleri mille11eri o
cakla.mu mtkiafa.a etmek için 
biri · lerdir. llk defa olarak 
da ınazi kanı miitiıi. hır c:Ufette 

gibi akmıstır. Muhakkak ola 
rak 1,5 milyon bel ·i de iki mil-
mı nazi la;rban!ık koyun gibi 

soru;uz Ru ya ovalarında yı:re se 
rilrnislerclir. 2.000 millık bir 
cephe boyunca muharebe bütün 
şiddt.~yle deh.şet ~r.maktadır. 

Ruslar mükemmel bir fedakar 
hkla dö<Jüşil orlar. Hepsi bu ka 
dar değildir. Rus oeflh 'nde hat 
lan ziyaret ede: generallerimiz 
askeri 1cşkil m m· rliğınden 
ve Sovyet teçihi.zatımıı mükem -
meli)•etinden hayranlıkla bahse
diyorlar. utecam yret "lie 
telaşa. diışmüş mebhut kalmış· 
tlt'. llk defa olarak t .. lmin 
de ktitle halu ık istifade 
edememi tir. ı · ı en deh -
§et \ crict zulümden nıiNUene 
olaı ak lnı.llaıulrnaktadı.r. 
Düşman ordularınm 1lerlediği 

yf•rl e mıntakalar baştan ba -
şa imha edilm ktedir. -dulda 
rı topraklan müdafaa eden Rus 
ya tanpeıverleıi Alımın polis kıta 
ları tarafından ~uk kanlılıkla 
20 şer bi.n klıiilik kftlleler halm
de ku.rşıma di&ılmektedir. 16 cı 
asırda - ar A:ıvnıpavı i tili 
ett · i zamandan • bu ka -
dar ö1qüdıe ·~ \'e 
metodik bir lan.da kuaf)hk ya 
111brumı 

mez · r dı'ıa.ı;ı:et 

~anız. 
Fakıı.t tecavtra k~ 

AYrupade.id olup ı.. 

)'<ll'IIW§ g1b1 CiOll mılyo:ı nUt.uskı Çini 
bara :ıoe döndtir:muş 

lll."i~:ın bu gooi,f mem· 
~:gbııler ~ dolıışıııış.. 

ierde kat!iam, 

Siı:~ı>W'U ,ııc A ~ 

,aizK1e bulwıan F.it.ip.lıı aılllaı:ıM tehdit 
etmektedirler. Bu dıu:maSt 
l lctigi ib3., 

• :ııe btr hal .ııuroti Wmin etmek. bil· 

oldu. Ve 

Wn ı-ıı.ıyreUec'. sufudilecetttlr. Amcrf
k& 80DeUZ bir ırl3 dostane YC adi.. 
l e !bir hal sureti et. 

~ v<ı Japonya.ya ~:n.ı meırfae.t• 
lori hlıkkınd mtin~ olan her le.o 
ıninatı v~ ir. Bu JDO~ 
r111 mavalfakiyetle netice meeini ha 
l'tlretie ümit otmekt.eyU:. Fakat §Unu 

bir C. söylıyeyun ki, btı ilınıUOr çıkar. 
ıerl rkıhp gtt.U. 

B'Jtün ' 'koıtt 
cımavana ö!tresi altında 
bu)umıyor. Avusturyahlr, Ç ler, 
Pol:m)[altla.r, Nonaçlileır, Dani
nurkaWar Be altlar, Halandalı
o.r, Yunanıl ·, Hırvat.lal', Sırplar 
~c bilhassa Fransn. mnleti J e 
~r.ı.rı ı:idrlo.r ve bağlandrlar. İta.1yıı, 
M car.ıslan. Hom oya ve Bulgarlı 
tın kıı.plann allık etmr>k pah -
. ı .ızartJc:ı hır mühlet elde cth· 
l r. Fak t vazıyet! ri ~· az fart 
lıd•r Yakında diğer kurbıuıle:rdan 
fark:-dil mh' cek bir hale gel e 
tır. tıtVe , bp nva V{' 'furkh e moo 
h d b r h M<'Jır. \'P k plnmn .• -
le ek vı ' ımln o <'ağını kewli 
kt>nd' nn r J\ orlar. 

ı: Un A pa de 

sa btç blr t.cnıdöltt göstermeden Ame· 

ri~anm yanında yer gu. 
Şimdi tekrar Atlan te bir yer

de sakin koya döne ·m. · 
ra~ giin Ame an ba) ağı 
daki bUS"l.ik gcmReri yor. 
lşte bu :yenie Relsicumhurla ben 

' bu1u tuğumuz :roman FU re var 
dık kı harp ve sulh hedeRerimir.i 
nilın! ve kati oı r • te.sbite teşeb
büs etmenıekle bernhcr biiUin il 
!etlere ve bilh a zapteıi en ve 
zufüm gören mılletlerc h rp cs
naenada bllvük Bri.tanva ve Birle
şik AmeriA~ mtlletlerİnin erişmek 
arzusunda bulunduklan h~P.flerin 
ana hatlannı fr.a.h ı>d<-JJ bru .t bir 
dckliıTI11:1:ron vermek ve bu surPt
lc dl •eri rlnin de "er h Me me· 
akk Ilı ..,.P b<>lkl de uzun olacak 

bir ~o bunlan takip edebilme-
fr•rı 1 "min ha:r.:rrlnmak lazlm-
d iıh bu müşterek dek-

n, get en h ı ın n kıs -
ııttPf-ı.klel'I ttıhR.7. olu-

tı har~kl'tten h('r'kf'tllıı kav 
ım ... ııl tcao tden iki noktnda il· 

it r bır tı:ı,.,.t!Jı fı;ıı•kJıdo- flt"\I . 

ını \'lr). 

• 
ıran ne cevap 

vermişti? 
B tantfı ı ııeı sa.' fadıı 

r tte a.nla ılmış olduğundu: lngUlz ve 
Sovyet bü üıuctlennin l•(nd esaslı 

menfaatıı>rml muhafar.n tmek ıçın 
daha başka edhl1'1 re ba unnak m c 
burıyetındt• Kalmış o\dukırırı UAve <'. 

dilmckt.cdir, 
Son aylar zarfında lng'lterc hUku. 

nıet.i İran hUkılmctlne son dC'recede 
kalabalık Alman kolonla ntn İrandn 

bulunmasmın arzet.mt=ktc olduğu lt>h-
11 ... eler hakkında müke!T('ren ıbtarlıır 
da bulunmustur. 
1rand~ bulunan Alm:uılar dığcr 

rn mi ketıcr<lckı Almanb~ gtbı uzun 
müddettcnberi nazı tırk <ımm tcnsı.k 

etmll'} oldu(;u dı&line •ab. bulunmakta 
drrlar. 

Diğer bitarsf memlekt•Uerde oldu. 
f.u gtbJ Alman otoriteleri lranda esa.. 
8("J1 mukim Alman lebaası ara.sma sok 
mak V' bunların y rine ikame etmek 
Uzere birtakım ajunlıı göndermek su. 
ret.ile bir huliil siyaseti t.nkibme tc -
fJCbblls etmişlerdir. Bu butfll mruıe\·. 

ralarmı bo: çıka.rmak için müessir 
\.edbirler elması bizzal harım ml'n. 
faati namma mUruuıip o:ncağı hususu 
no. sıkın Tahran hilkUmrtlnin naza. 
rı diltk cclbedilmi§Ur. 
Bırçok .Almaıı rnllteha ıs ve tek • 

nl.8yenlcr1Mı ajanlarının lrnnda bulun 
nıasmrn v bunların fabrikalarda na. 
t-ıa işlerinde, yollarda demiryotiıtrm. 

4a V<' ir mühim mevkilt·~ ısüh<lam 
cdllmelerinln İran bltara!.lığtnın mu. 
batazası !çın ciddi btr tehlike teşkil 

etmekten lm1i lkalnuya a işaret 

etlilmı,ştır. 

Hiç gttp}ı(ı yoktur ki dl~e>r bltn.ref 
memle'keUCl'de olduğu gtbf Alman 

ti m 
anın huıru etmiş olduğuna kanaat ge. 
.tlrcliA'i ta irdc yanın eri 
panıannnı t.e.tbYt icrasma yardım 

...tmak m dik klM"ta.şalıklar çıke.ı. 
mak lıu r nd lstib4bm 

.Alman1'arm 1mnda 9allayı~ ve 
iltı kır ta bir çok ktlitb~ı me.sa .. 
~-an mevkileri l ~tmd n key 
ı~ oolers gayrlenni t hakkuk et
Umıek ınuıda fcı; kaı!\de kolay • 
Jrklar temin ctnlf'.ktedir. lngUter hü.. 
kfımellntn liu m"S(!lcyi bl.u.at kendisi 
için gayet ahim bir "ndışe mevzuu 

kk1 e kte oldutu ı;a lrnn hü .. 
kumetıne l~'h ~e teşrih cdilmJ~tır. 

Almtın hUklımeUnln lı -ında nUfu • 
ırunu te•"ı etmek ve blntlıacette kon. 
1 n>l teslıı e) m• m ıwdll et altın. 
dan atlıhaz .f!d 11'1 dbirler 

mc.mJekel üzeruıdeı.; Alman Mkl. 
mlycU b!U.nt 1l'1IJl hukiııaıtti içı.cı teb
ilte k~il t:~ekt.c okluğu gibi dm ... 
ıctlıcır lçln ~ bir tehlike•Jır. 
Mücavır nı:ddeki bu kabil inkl • 

fllllllr& tan katlycn 14.kayt ka. 
lıımaz. ı bu meı;e( ile stla -

rdtc. Zl.ra n;ıılum olduğu 
v~çhlle 1:ranookl .Aırııaıı1ar geçen nı. 
rtGn apmde. Bağ ta.ki me:şru hUkCl .. 

k )' 

vyet 
"t dliği 

loslrnn•, .2li <A-.\.> - So\·yet or
dulan umumt kara?g!hının 25 ağıııı -
toıı sabah tebliğı: 

24.:!5 ağustos gccl'm ::'t vyet kıtnab 
Ktxhol ı, Novogrod, Diı\}cper. Pet • 
ı ovsk nııntakıılarında şıı.!deUı muha
rebeler yapmışlardır. 

Tı-bl!ğdc ıltı.vc edllıyor. 

Harp gt>mllerlmiz Bali.ık denizinde 
harp maızcme"I ruı.kletm kte dlan dört 
düşman genıisilc bunlnpc rcta.kat et. 
mektc bulunan iki ııahll muhafızı ge. 
mıyi clağ'Itmıııtar ve tn.hr p etmişler • 
cilr. 

1'1oskonl, 25 ( .A.) - Sovyet teb. 
lf.ttnc \!k: 

Rume.n ordııeu genelkurnıny ba.§kıı. 

nr gt>neral Macnrini inılw edilen UçlU 
Rumen kıta.sı karorg{ıJııruu zaptı ema 
smda Sovyet kuvvetleri tıırafından e
Jf.' geçirilen vesikada., Kızılorduyu 

övmektedir. Bu vesikada l'lovyctlcr ta 
rafından kazanılan muvnffaklyetler • 
den birçok misaller verUm kledır. Cep 
henin §imali garbi.sinde b~r bölge ar 
kasında faalıyette bulunan bir çete 
§!J neticeleri aımı§tır. Bu QCtcciler mu 
hımmat ve y cek dolu bllylik kam. 
yonu, 16 zırhlı otomobil ltl tank 31> 
motosikleti i.ıç tayyare yedi benzin 
deposu tahrip etmişlerdir. 

totd.m.-a :25 (A: .) - ıo kova rad 
yo:ııı Sovyet kıtalnrının bll sabah 1nın 
ran hududunu geçnıiş oıaıılclarını bil 
dirmekt.edir. 

500.000 
Rus Askeri 

rtuldu 
~tkhofm, 2» (.\ • .A.) - Afi: 
Söylendiğine göre mareşal Bu • 

dıoni muhtemel olarak cehenne .. 
mi muharebe .saflarından 500 bin 
ki "kadar kurlal'mağa muvaffak 
olm ll§>t ur. 

Ba?J müşahitler, tı>nıi?Jemc ha. 
a-ekiılının lınricınde, Ukrnynada 
hnıhin bilfill teyakkuf ctnıL-. o -
lup olnıadığıııı sormakladıdar. 

Aftan Bladet guetc6i Alman 
or'dulnrınm Rus kttalarmı takip 

UiklPrinl iddia etmesine ve Ax
elblnd t g.ızetesiııin de bunu mu • 
c) yi<j ne!jri~ at yrunakta olmasına 
ı-ağmen efkarı umumiycde Alınan 
ikuvv tlerinin bir tevakkuf devre
si gcçim1ektc olduğu mütaleam • 
nm mevcudi~<'ti sayanı dikkattir. 
Diğ~r taraftan Almanlar tara • 

fından .k()ll~ edilen matbuatta. 
munt ir raporu r mrg(>k günler· 
denbe-ri münakale ve muvasala i. 
şinde Almanların lron;da§lıklan 
muaızam ınilşkülii.t.m ~odunda 
ısrol' etm.ektedir:ler. 
lJmum~e emin menba.J.ardıın 

alınan haberler Ahnanbirın yara.. 
l e ·iYe ~leıini 

müŞk· # t içinde kal • 
ta:tılllli•ö ot~tedir. 

Ra~?arııaşa 
önünde infillk 

'r' Cı e 

Fransa dah·livo 
~ lJl(li ...... J 

tıma bağu bulunu lblr moWl' kazamn 
da vukua gelen bir ar.adut dola71 
anı ol ra k lnfilAJ< etmiş ve etrafa bll 
yUk alevler sagına)'t\ başlıı.ml§t.ır. 

1ntildk o ka.Oar IJiddetlt olmtı§tur kl, 
latruıbulun bır çok uzak samlleıin ... 
den tı1 gtlriiltu Wmiştir. 

lnfill).ktan biraz sonra motörUn ya.. 
nmdıı bulunan diğer iki mavna da 
~anmaya ba.~§ ve alfNler daha 
zıYiiöe Keslfl*rok tehlikeli bir hal 
stml§tlr. 

Nitekim az sonra rıhtmıa yakm bu 
1unan blr m&vnaya d yangm sirayet 
etnıl tir. lnfilAk esııaamda. mot6rde 
Ye mavnalarda ki.ın!!enin bulunup bu 
ıunmadığı hennz teablt edileme~ • 
tır. Şimdiy. kadar Uç yaralı bulun • 
mu tur. 

Motorde bullmduğu ta.bmln edilen 
Uç kl§Jnln aklbetindeıı endi~ e; 
dilmektedır. Gazetemizi makineye ver 
dlğimlz ı;ııada yangın her.Uz devam 
etmekteydi. 

.Alevlar 1stanbu1un birçok nol-"tala • 
ımdan gorUnmektcdir. Deni.& iftlyesi 
ve Ü&kUdar itfaıyCBi vaka m6!ıaılhıdc 
bUyük bir gayret sarf tmektcdir. 
Zabıtaca tahkik ta Ianılmıııtır. 

lngiliz gazeteleri Çörçille 
beraber 

_.. Ba tarafı ı 8oC.i li&y1ads 

sari.bur. Çörçll bu yardım yolunda 
biçb!.r manianın orta.ya çıkmaması ıa. 
r:ımgeldığinl s6ylerni§t\r. Bu yardım 

yapılmalldIT. Yapılacaklıt ve lmdi • 
den ba§l&mı!i' bulunmaktadır. Kendi 
kuvvetlerimize tııh~!s edilmiş olan mü 
himmat ve iaşe mevadı ındl Rusy .ya 
:ıevkedilmektedir. Bu lr8AIA.t gittik~ 
artan bir nlabet dahilinde> yapılmak 

gerektir. 
Çörçllin JUnkO nutkunu mua.miley

bln !harp nutuklarının en parlaklann. 
cian biri uiyc tavsif eden Mançcstcr 
Gardıyan Japcm~ bJUpten ve· 
sulh §Iklarmdan birini 1htiyu cdcbi
ıeccğinl yazmaktadır. 

Yorkshlre pzctesinde okunuyor: 
"Tercdaütler ve r takım deliller 

ileri sUrmek zamanı ı;c<'.mi§tir. lngtl .. 
<.ere ile .Amerikanın bu üu llJ.8lUliyet.!n 
saııdeti için görUlucıck mUhlm bir "'e.
dfelcri vardır.,. 

• ır. • 

~t',)Or'k, ;t5 u~ .. •) ÇörçilP, DUl 

kll hukında. tetslrlerde bulunan Nev,. 
yoric Tayrnis guet~ ba§makalesin • 
de çöyl yazmaktadır: Çörçil kcha.. :. 
netinin tahakkuk ettiğini ören. bfr 
lcflhill gib konu~maktadır. Tecavüze 
nihayet vermek. dün,ra..ya h!lrri <eti ve 
adaleti iade etmek için a.ı;tlan m1lt:.a. 
adede Iııglıtere fie Amerikanm, ken.. 
aı nokta! ;ııazarlarma gon: kati .au • 
rette ortak olduklarım: e,.otk.ça &öater .. 

rnişti!'. 
Nevyork Herald Tıibun guele&i be 

göyle demektedir: 
Çörçil 1ngiltercnin momlekeUnıize, 

ıaponya ile olan mUnaaebetlıerinde, 
kuvvetle mUzalı1?ret e~Uğ:ıtl açıkça 

beyan ctaıl:ıtir, Bu kadar .arill bir 
"'Ude yapılan beyanatm Japonlar 

nazırı diyor ki : 
Fransada 

1 
karışıkhk yok· 

' 
Her tarafta nizam .,e 

asayiş hüki•m 
sürmektedir 

~i~i. 2!'j (AA.) -- Gazete ıe 
kabul eden dahillye nazıı, purşo dl' 
mlştlr ki: 
Bazı ecnebi nu:lyolan t-irka<: lll 

d<-nberı Fra~ kanııkuk n ı.ıı' 
ll§alıklar hne olduğı;nl" "c ııur. 

kUtıe haiin~ tcvklfatın tak ~ttl 
bildlrnıektedırler. 

Bu pylaları Fransız gazetet"I 
tekzip etm •e hacet yoktur. ~ 
nuı şehirlerJnde olduğu gfö ko\ ıe~ 
de de ka~ ve kargq.auk >0" 

tur. Her tarafta nizam ve s > 11 

kUm sUrmcktcdir. 

L ~ni ngrad mmtakastrırla 

Sovyetter 
Almanlara siddetl1 

mukavamette bulunmaya 
hazırlanıyor 

l.ondnı, :le3 ( .A.) - \")-et Rll' 
daki askeri va:;;iye!. tuıkırnıdıı. şu ı1l 
la lealar ne;,redUınektedir 1 

Leningrada doğru yapııan .ı\1111', 
tonrruzumla son gUnlerdE' lnkışııt > , 
tur. Ruıılar Almıı.ıılaro ştc:dcUe lll" 
:ka\'emctte bulunmağa ~:..zırınnını" 
tadırla.r. Almnn!ann ou mınta1' 

t;;u=~~~:;::~~cb11:~~ıtor~ 
v 

l!Oknğını flOnunn kadar u tid:ıfaaY8 
mey!cm!şlcrclır. Son gUıı'f'rde so\"' 
tebliğinde Smo en k isrr .nln gcçııl 
bu mıntakndd:i Rus mu , bıl ınst 
bunun devam ettiğine <l ldir. 

Muvaffakivet" 
!erinden doıai 

So,ıyet asker' 
lerini tebril< 

oekova %.5 <.~.A.) - erkesi 
yet ordulan kumıındruıı marc..~1 
moçenko huaum bir e:nt'i ye\'ınl 
r~dcr~k "dU;ımanı btlı"tl • bir besi 
le uğTatUklanndnn dola:n "Kıtı! 
clizUtamıamu tebrik etmı:ur. 

z tnnohınduğuna göre bu crnrı r 
ml general Kuuicftin 111uvarta1<ir' 
tencvv1lc; eden mukabil taarrUııı 
alflkadar bulunmaktadır. 

Sovyetler 
UMırindc müessir olmamasına dm.kan 

;'.fiJ;=::ı;:;::;::===========:I yoktur. Fakat onun "AtıanUk muk.a.. 

Zehirli gaz kulJanacş~ 
larını tekzip ediyorlt1' 

\fo.,ico\ a, 25 (A .A.) - SC' 
yet ordularının gaz harbin: b 

1 lıımak üzere h :ı:ırlrklıır yaptıl' 
hakkında Stefani aj nsı ve :rJ', 
car ıadyo. u tarafından tııbrı'k P 

ma 

tme6ltıl ıs.. 

İngiliz ve Sov t 
~11a111DCtıedııin Iranın t>ııanll'1tk 

• scUııl ta8Tip etıruıği kabul etınekt.cı 

~an ve meı:nkketin ıı.ıywrt ieOk. 
I6.line ~ mUlld tamaıWyeUlıe kar'°' 
hiçtııc emelleri bulunma4ığı ve 1rarı 

dbstilık ve rncsat «ı'Jiği siya Un! 

!kb.me etmeği Bııinimi sureUe al'7'AJ ~t. 

~tc ilwıdukW.n bndiıilmi..'lt!r. 

Bll ~-bllgat .Atldetu' k 1lıtM\ 
edlyoı:dt~~ lmnuı husıı~ b&r.ı Uyııç. 

ltll'1DI karşılamak tiZN'C M miktaroo 
i mUtü:ın ~ ~ edil • 
m· olan .Almanlar muvakka'ten mu. 
hafae:a edilebi ti ve 1ııgü:Z ve 

httkt\m Uen m~ n çıkarıl 

mi§ olnn Alman teknisyenlennıu ;ııed 
ne başkatanm i1utme etın suretile 

n.. lnın bükt:'imettne dun edecekler • 
eli. 

l G st".usto6 kcndiıine mı o-
bn a.c.a. .lran ükôuıetmin ver • 

veıesl .. 11de zikredilen esaslı tıaklkat
kri teyit etmesi daha bOyUk bir e • 
hetT1mtyeU b.atı<llr.,, 

Leningrada 
hücum esnasında 

Almanlar yüzden fazla 
tayyare kaybettiler 
Moüo' a, %.5 ( • ı\.) - Gene -

1 

ral Protesvetkin ''Krasniya Svses 
da" ~azcte;-;ide yaniığr bir maka. 
lede diyor ki: 

Alman hava kuvvetleri. eLnin -
grada yaptıklan lhlicum tesebbUs. 
Icri eenasmda yüzden fa:ıla tay -
yare kay.betmi.,Ierdir. Bütün bu 
hücumlar akim kahnı:ıtrr. Temmuz 
aymm son haft.MI içinde .Alman 
tayyareleri Leningmda 17 lıticum 
tc ebbuslinde bulunmuştur. 

dile n redilen haberleri 'fV 
;ıan ı kat'i surette tekzip etnı 1 

Emniyet umum müJiif' 
lüğü erlui.nı arasınd<J 

d eği§iklikler 

Jran oto! tekri bu kU\ veU! l.avs! " 
yeye Termtıı olduğu vapt.a İııGiiiz ve mlş oM11ğu Ct"V&J? ıneT.k'O.r,b\tkf.ımetin •----------------

Emniyet i&lcd wnum ınııd 
hiğü bininci şube müdürü fll 
Sabri Çağlıyangil birinci d 
reisliğine, ifoüncü şube nnıclil 
Mitat Urkuş 3 ünc:ü daire re· 
ğine. dördüncü şube miıdürtı 
l'.ettin Ya\ er basın 'lniitohaS ' 
ğına, emnivct p0Ji-; müff!tt1 

rinden ta· Doğu 3 ücüncii 
m.üdürlüğünc. yayın. ba~ın f11 
teha. ·ısı Nejat 3 üncü u~ 1 

müfettişlik yabancı işler ırıud 
lüğilne, Tunceli b:ııinci .. 111rf; 
niyet müdtirü Mehmet Alı 
kesir b•ninol ınıf poli ıtıilf 
ti"i Tevfik Celil birinci uıı1~ 
müfettişlik emniyet mi159-vıı' ~ 
avinJiğine. Tercan acaynıal< 

1 
~m t emniyet ısleri umutn ıt' 
durlüji,i'dömütfcü sınıf enı.~1' 
miidürlüığüne. umum mtidtı.rlf 
birinci şube mudür mua\'if11 

san birinci sınıf .cmnıyet ı11Ud 
lüğüne tayin <!dıh,niı:ıl zdir ~ 

ovyet bUkfimetıeı-1 lar..ı.!'ın-Oan ~rll. 

m4ı okın n ıtibuile akıl 
v mant n muvafık olduğunu kabul 
v tcslt cd r gibi g riirımü~ierdlr. 

Bu otori l 1 A lamı 

lngılızlttle Ruslac t.a a bu mU. 
bim mt!l!ele hakkmdn yapıLmıı;ı olan 
vcsa.vıayı l!y:iki veçb tı()snQ telAkkı 

etmcğe amade olnındığmı goatenni1-
tit' . 

ııdcdint e1cslltmek iÇin b.:IL'. tedb rler • 'imdi bumya. kadıır mı!nakRşa edil 
lilrnıı.kta oldukhU'ım ve ka-lan .Ahı ruı- nıı~ Olan aynı t' nınr dahlllnde lrıuı 
tarın fasli ı!Uerin atk1 t<llt'!ette kon- hllkCııneU n zdinde yapılacak yeni 
trol etmek içın k ndüer. tered > her tfuım dostane teşebbUslın hiçbir 
ed,.n vecihcyı l!a'wa nı ·c~U bulunduk. ~ ynrnmı cağı aştkıhdır. BinneU
ıar:nı göııtf'rcn bir takım al 01etler ce İngiliz ve ~ovyet .hlik metleri e il.fi.. 

görlllmfu!th". ıuı.mıtfih blllıhıra hnt. 11 m"nfa tlerinl muhafıu: elm,.k lçıu 
tA ı<endı ye.tt menfa.atı nnin mUda.. dı~e-r tedbirlere b.,şvurmak mecburi _ 
faa le ahcnktli" bir l db'r kabul et- yettn<"!edtrler. Bu tedbirler biç bir 
mek ırurcWe Alınan bUI ıımeUnl ren- veçhi.le tran mııı ... u al,.yhlne mUtevec
cld etrn~k 1 tun dlkleuoden lrıı.n.. <:ıh olmıvacaktır. lngi!l('t(' hllkCımetı. 
d:ın eıkanlan Aln anların nlabcU pı>k nı 11'1!.nm t!ltıklAll 'e mıllkl tamam! • 

z olmuştur hun n tızerim• 16 ııguı;.. yPtlnd hlçb'r emeli yoktu . lttlhaz 
to tn Sır Holl rd lC Sovyt•t Rusya el-, de<;1.'ğt bUtUn tedbirkı ~ kce mlb-.c. 
ıs yt•nıd n V\ kati suıctl<' hUkiımet. rln 1rnndıı konlrolfinU t":.ds etmek 
rlnııı l'okt 1 nazarını lZitb ctm14'ler te!lebbUs'lcr! alı:>yblnc mlıtwccclh oll!· 

Aımau cenıaatinın b AmUdd t ı. caktrr. 

Şehvet yolcan 
Tefrikası yazımızın çok'·ığundAn gı. 

rcmeml,tir. özür dıl rir:. 

ZA Yl - 'l'ııtblk mUbrUmU r.ayi E-t. 
tim, Ru mUhtlTle klmsey<: b<>l'('llm 

yoktur. Yenialnl yaptıraragtmdan e -
klsinlıı hllkmU yoktur. 

Maryncn ('lamcı.vaıı 
:;:;.-" 

Döşeme altındaki ceset 
En Son ıŞ'Dakıka 

da yarın başlıyor 



8hken1e' 
aıonıarında 

Gardenbar 
Cinayeti 

~.~hriyeli Salim, metresi 
Ukerremi nasıl öldürdü? 

ay • 
datıa~vveı. Beyoğlundaki 1 Kendlaini görQnce korktum, m.nsa • 

Balonunda ınctreat nm altma Bakla.ndım. SilA?ı seslerin • 
<le~ct altı el tabanca kur den evvel, aalondnkl ktzlarm: 

t S el ilk ederek öldüren - Vuruyor, vuru$'0r; diye baıltrdık 
t.t auın il ~ c kenaialne yardım larmı l~ltUm ... 
~ıı.ı...,'1 Nımet Besimin Udnct Rels bu ifadeyi okuduktan sonra 
Gt dtl-

1 lllUhn.kemeıcrtne bu ısa- Haydara !!ordu: 
~)14 tı.ın Olundu - Bak §imdi 1!! değişti Burada Si. 

~ec ' ltk 81 Garden bar dans IUıı Saltmlo etinde görl10ğUnU söy • 
~lı da~ı Abmııt Besim Ue !Uyonıun? ı 

~ l Stt ııarho~ bir halde giden - Bu ifadem doğnıduı Aradan za. 1 

lı~~Ulte lı:tı son günlerde ayrı ya.. man geçti. nutmuı olacağım. • 1 
.~!'it tötrtını gene ornda bam Burada mUddclumuml ~llhide ııöyle 
•~~dıı. liinCE- mllnnkaııaya baıı • blr euııl sordu: 
it: ~1 A.hınet Bt-ııim Is ken. - Mükerrem Salimle beraber mi 

a1tll41t :ı •ızatmasma ııt.nlr- y&§lyordu? Dans ııalonun:ı ııe sıfat. 
Stıı ~o la gelir dansederdi '! .Miliıtahdcm ruly. 
'~ kalleş bir r.ciamsm, da. di. yoksa mUştcrl mi? 

, sun VUr88.n . Yoksa ben Şahit: 
· diy~ kendiruıi tqvlk et. Salimle metres YO§"dıklarmı lşl-

ra~1.<>rine Salim de tabanca. tıyordum. HattA karısr olduğun·u 
<la at~e baş1ııruıştıT. zannediyordum. Dans eıalonund8 ça • 
~ Ahrnet Beslm de, salo • lı§tllazdı. Hariçten gelir dansedcrol. 

l:ıı,;St a ko ınuş: Bozan çocuğunu da geü.rlrdl. Hcrkca 
)o~•§ıın çıkmıyncak. Ka • le dansct.mekten çckinmf~dl. Ancak 

ıı Sa! diye kapı)·ı kC!!ml§tlr. Salimin geldiği zamanlar korkar, dan. 
~'lı;~ llın de, Ahmet Besim de sctmczdl. Vnlm glinfi ç~ıcuk yanında 
l"ılı bir kıyak-Ut' mabkf'~yc yoklu. 
~ 1311hıiycll Salim biltUn Vaka sxrasmda ·Ahmet 
1 :varnınca önüne b:ıkıyor da hl!i sörmcdim. Kopıvı 

ııır ~apkası flc oynuyor. ve ''kimse çıkmıyacolt,. 

Besim! ora. 
tuttuğunu 

d diğlni de 
ıııt duymadım. Ben salondan \•akadan 

~. 't l'ılklııarıa a~na kadar sonra SCTbcstçc çıktım., 
':nun V<?ktll ile MUkerre • Bundan ımnra, ı;aroım bo.r mızıkacı
' 'ilıı Vekili ycuenni aldık. tanndan Kemalin Kütahyodan ist.lno.. 
'at ~O.ı cııırnahaıle otobüslerinde be yolu)ia alınan ifadesi okundu. Mı. 
~t tı ~·apan Haydar adın • zıkncı Kemal diyordu ki: 
l'darta~dı. Çiko.atn tenli §8• - Çalg1 çalarkC!\ tırdenbire bir 

( ' ,, ' cınaycu Öl1e tasvir oıt.. ~rliltU oldu. Ancak çalgının Q(?SI 

"ll~ yUlc.sek olduğundan ne o~dUğunu ıiyı. 
illi\\ bar darıs salontma ınk kil nnlayamadım. Bana arknsını dön 

· Vaka ak,.a'!n da •an•m- muıı olan ~ı:ımanc:ı bir ptmı blr !kadı 
it ııı Dünunr ~olc!.tğu halde na tabnnca sıltıyordu. Kaôm da vuru-

r, ısııtıır tnasar oturduk. 'BI: ı:ınık yere dO§til 
kc~n- tlc • anımıuı bir 

... rıı.ber geldi. 
" Ben korkudan bir ta§ $Ulunun ıır • 

"" n kasına gizlcnmlşllm. Sıl~hı ldmfn at. 
li ~ aatonurıu:ı mUda\1m • tığım sBrmedim. Biltlhıra Salim ol. 

0L:ııı~ Zllman pmındıı Sa • duğunu öğrendim. Snlln1 MUkerreml 
~<l.bcru ö:;rcr.aı m kt ~uk vurmak Ozerc sllt\hT evv~ıden hazır • 

cızı lell:-dı Oturduk. ko. 
ııı ta 0Undnr 1 l!lktp gitti. 
-h-ıı l.lt'!ludaşile beraber ya • 
't <lı biraz lleı c.c.k! bir para 
ıı lı 81na gıtuıe·. İki erk,.~ln 

'1 r tnaııayn rturdul r. 
t >-, illıa llertyc & ~erek CQblm. 

YI ı:Ika!',1ım Olcumıı ba~ 

8.tkadaşım ı.ıuhteşc.m a. 
tı:ı.: 
il teldi Mtikerreml pa. 

1 tltatınd rorilnoe kendı.. 
er •-

Ilı "llDtı~ın "~ b:ış1adı. ll!l 
~ de gördU•· ve • .tubt.c • 

kaJ aya gltı~ nce koı kup 
18.rı klld!m lı r mn11anın 

<lırn. Bu !!! ,ıdıı silah ses. 
İJ.a.ıııa, ı. mi:ı .. ttığmı gör. 
h c~ıerl k"8!.llnce k lk-

hrı erıt Yerde l<nnlar t~lnde 
1 ~nda da blrl<ıı<' tane kur. 

""t... Ulu UYordu .. ... ... . 
"il! lııtı- Dk ıdan ont>;. .. gCın kadar 

S bir defa d ha b:ırd:ı kav 
ı2 lllirn kcnı.tslnt MUkerr m 
~11~11lda kr. çoouğu için: 

lf tııu bura:;t1. getirme! dl. 
lı\:rıı d' f:R!ı!IU' bağırJ. • 

lamış olacnkttr. Ahmet Be.simin ahıı. 
linin dışarıya çıkmruıma tr.nnl olduğu· 
nu görmedim ... 

Bundan ııonra suçlu Ahmet Be:ıim 

ayağa kalktı ve d1irt. aydır blgün:ı'tı 

olarak yattığını sö •liycrck t.nlıllycsını 

i .. tedl 
Ancak kendisinin mahkemeye sure. 

ti !!evklnc göre ,. birçok ş:ıhltlerln 

de: 
Besim kapıyn ayağın dayamış 

Salime "lrnrknk. kalleş. ne duruyoT • 
sun vursana. Yoksa ben vuracağım, 
dtye bağırdığım lşittlklerlDI ve Besi. 
mln kimseyi dışarı bırakmadığını söy. 
!emiş oldukıanndan tahliye talebinin 
reddine ve Dündar du.ıcakl şahidın 

do çağrılması için muhakemenin b -
ka bir gtine bırakılmasına karar ve. 
rlldl UH.ll E !\IJIABİUİ 

Sadınin zaafını ve karakter 
u dıgıu .1.at Ç• kmış sizliğini.. · 

na~11ı her 1kisiniıı de foyaltı_ 
rını öğrendim. 

Bundan sonra ne annemin: 
"- Havdi kızım. Sadi ile ev. 

len! O, çn°k temiz kalpli bir eo
cuktur!.,. 

Sözllne inanacağım. Ne de 
°"adinin: 

"- Seninle ne mesut bir yıwa 
M- kuracağız, değil mi Lcylft ?,, 

Gibi saçmaların:ı kulak v<>re. 
ccğim. 

d 
Dedim ya.. ikisini tartbm .. 

y Herhal c u h. 1 . . d.. .. ) ...ı • 
ı~ ıı:undcn k . d ,....... ~ua ıyet erını, uşunce eı·nı , 

tı. Çok il ıg'l e l.rv .. ar h t fi .. w d'm 
' ~ arhoşt T bn ma rem ara arını ogrcn ı . 
tıır "htc ıne u a nc:aaını Bu,ı:Une kadar en samimi, en 
O\ıu. lınt: l{lllk uz._:ı.ı .Mükerrem 1 riyasız dostum annemdir eler. 

1111 Sa t.ı, •p.ıun dıtıint> dim Halbuki yanılmışım lnvili:r. 
•raıı~ .tırrı do pq.lndcn gttli file~flarıııdan biri. . , 

ıır ~~~; ~ b.ayboldu. Bea "J)()';t ararsan. k~ndinde ura! . 
~elıı tşU. Demiş. Ben de bundnn 0111~1. 

~it 2JalU.luı !BaşBaşa - -- ,_, ~ ~ ~- ..-. .-- -
Cemiyette vermeden alanlar 
yalnız-bir zümredir ki onlarda 
aldıklarını sonra iade edecekler 

V ERMEDEN almak ... bugün
kii. iktisat kaidelerine göre 

böyle şey olamaz. V er1]1eden alan
lar, şüphe yok ki aramızda mevcut
tur. Fakat bunlar günün bfrinde al
dıkların1. birkaç misliyle cemiyete 
ödemeye mecbur kalırlar. C emiye
~;11 iktisadi inkişafı, bir taraflı de
ğil, kar§ılıklı alış verişle miimkün -
dür. Ne gibi? Şu yavrular ki yarı-

nın delikanlılarıdır, eğer bi:z bugün 
bunlara verm ezsek yarın ihtiyarla
d ığımız :am an onlardan bir şey 

beklemekliğimiz manasız olur. 
Çünkü onların yetişmeleri ve yarın 
biz im he$abımıza çalışabilmeleri 
için bizim ledakarlığımız lazımdır. 

U nutmı}'alım k i bu fedakarlık ce
miyet hi»::abına bir vazifedir. 

Kadıköyünün imarı 
Kadıköy kömür depoları nereye kurulacak? 

Veni açılan cadde ve meydan nasll 
olacak? - Kadıköyde yeni istimlak sahaları 
f ' " '""'".' '''"'Y~~~~ .... ·--ı 

ı Rami YAVUZ i 
t .... "" ...... '' 1 '"" '"" """ . ............. j 
K ADIKÖY iskelesine çıkar çık. 

maz, yUzünUze çarpan kcsU 
bır toz bulutu, bir ıı.ydıı.uber:I Kadı. 

köy & mUnl hafif bir si.Blc örtülü gibi 
gösteriyor. lı'cı.kat Kııdıköyliller bWl. 
dan mü teki dctHI menurmdur •. ÇUn
kU lstanbµlun kuruıduğu gUndcn • 
bcrJ ihmal edilen !.mar i§!Lin bumd:ı • 
ki ilk tczahUrU o!ıııı bu tozlaT, bllhns.. 
sa modem n!ıldl vaıııtnta yUzündcn 
bUsbUtUn tıkanan Kadıkö.) ana caddc
lerlntn §imdi 1 e yarar ~klc konuldu 
ğuna delildir. 

iJclodiye:-mUhtm bfr a rlıkla, 
Uçyllz bfn liralık bir tstunllk iJinl liMlıkö.) 

- -
İ!!timl ı, oluu:ırak ~"'l<ıhll'ığn h şl:ııısn .)<'ili gUu-rgjlı sahaı.ıııda ı rı•ın\1\Y.) olu 

ı.oc;cdcl•I bina· 

başararak cnddl"lerl çok zavallı oıno 
lstanbulun bu biricik, sa tiye ka:r.a:ıı
nı ımnnn fc)ir.11 cllyle gcliştlrmeğe 
karnT vcrdı . KnTar hem"n tutbilt m v 

kiine konuldu. 

kimsenın dostluğuna, sevgisine, 
şefkatine ınnnmayacağım. B ına 
karsı riyasız ve cnndan Be\" (i~ı 
olan baabmın sözlerinden bile 
şimd: şüphe etmeğ' başlayoroım. 

Demek Sadi erkenden knJ\;ıp 
gitmiş .. Ve beni bekliyemeınıı1. 

Belki de vicdanı kal'ŞI ında 
mahcup olmuş, yüzüme bn.ka,.ak 
yüzü olmadığmdan gitmiştir. 

Bol bol scliım bırakmış vn B~ 
da yeter. 

Oh. artık ne ~anım Rek in: 
ıstcrim. ne de arabın vuzi.ınü 

lste bir kahkaha .. 
Annemin sesı. Babama. ~ m 

bılır ne yalanlar uyduru\ oı. ne'. 
ter anlatıyor. Zorla babamı da 
güldüriıyor. 

Sofi kahvaltııni ~etırdı 
Ayakta duruyor. 

Asırlurd ınbcrl btorbad hir halde bu.. 
ıunnn ıskel meydanındaki kumluk 
sah.-ının lınıtle park halın ifrağmı 

ınUte ldp, yoı i§in! ele olan belediye, 
KndıköyUnUn en tştok ve en mUhlm 

İçimden bir §eytanlrk düşün. 
düm: Acaba Sofi b:r §eyler şc~· 
miş mi? 

Hele bir sorayım dedim: 
·Sofi, sen bu gece ne zaman 

yattın? 
- Herkes vatt ıktan 50nra. 

hanımcığım! 
- İçeride bir kedi kalmış. 

tı .. Ortalıkta dolaştı durdu .. Ne .. 
den dikkat etmedin? 

Her tarafı gözden geçir. 
dikten onra ratt.Jm. .Meydanda 
kedi gönncdim. hanımcığım' 

- Bir yere ~inmis olmah.. Gö· 
rcmemı~sin! Bu kedi beni bu ge· 
C(> C'Ok rahatsız etti. Sabaha ka. 
dar uvuynmadım ... 

- Vnh vah hanımcığım! Bm 
nasıl oldu da duymadım! Ha'be. 
rim olc:aydı derhal knlkar dış:ı· 
rıya atardım. Niçin bana seslen
mediniz? 

Uykum acılmnsın divo 
kalkm·1 1ı: 1<1tcmedim 

Hanımefendi de duymamıcı 
mı? Keşke o e~lenseydi.. 

Aıınrm de uyuvaknlmı~ ol. 
malı .. 

Vrıh vah kur-iik hanımcı· 
ğıın . Çok üzUldUm doğrusu uy· 
kııcııız kalın·nı?.rı. 

Hizm teinin gözlt>rirıden her 
ı:ı(>vi bildifrini, dm·du~nu seze" 
gibi olU\ ordum. Fakat her se" i 
inkar <'d n bir inc:.,"a karşı fa:ı. 
la ne &ıylerwbılırd ? 

kısmında. bir siyah nollta g!bl durnn 
odun ve k6m1lr dcpolaruwı bulunduğu 
parçayı bir ayda i&tlmlll: ederek yık
mağo. koyuldu. Bu l§e o kado.r ehem. 
miyet Vttiyor ve veriliyor lci kayma. 
kam Cenap Aksu hergünUn birkaç 
saatini burada. geçirmekten gen kal
mıyor .. Vali Lalli Kırdar da mk, aık 
uğnyarak buradaki faaliyeti tetkik 
ediyor" 

ODU!\ 'C Kö1'-rt)R l>EJ'OLAIU 
~tmF.YE J\URULAOAK'! 

Belediye btlml!ki bltlrip yıkma !§i
ne başlnyıncn on beş, yirmi odun dt'. 
posunun nakli :işi epey mUhlm bir 
mcııgale oldu, Belediye bu vatnnd 
ıarm zarar g1:irrocmcıcrl ı~ıu keudUc. 
rine muvakkaten tallmhnne tarafında 
bir mah:ıJ gö.sterdi ve ... cepo ııahlple. 
r!ne kazanın umumi im!lr \•aziyetinl 
işkl\1 etmemek üzere blT t."1mtako ecC'
melerinl bildırdi. 

Depo ısahiplert ııı. olanı k Kuıdili 

çayırındaki geniş sahoyı t:cm merkezi 
olmak hem d depo olm ğo. cl\'crl§ll 

Sadiden bahsctnıe'k istedim: 
- Bu akşam aTlllemin yaptı· 

~nı gördün mü. Sofi? Beni ona 
\'ermeğ'e kalktı . 

- Siz istemiyor musunuz? 
- Hayır. 

- Fena bir '!ene; de~il. U lu 
başlı.. Yakışıklı.. İstikbali de 
parlakmış. Mimar. Gı.inün birin· 
de siz de bir apartman sahibi o. 
lursunuz 

- Haydi gevezeliği bırnk, 
Sofi! Ben aımrtman ' ·eya çiftlik 
~çin kendimi feda edecek budala· 
!ardan değilim. 

- O halde h:ınımefendi bunu 
duşünmedi mi? Neden :;ize sor· 
madun ortaya bövlc bir şey attı? 

- Benim itiraz Hmiyeceğim. 
den emin olduğu icin. 

- Şu halde sfain ~adi beve 
meylinizi önceden kcşf etmiş ol 
malı. 

- Belki. Fakat ben fikrimi 
değiştirdim. Şimdilik h'ç k!mc;c 
ile evlenmiveceğim. 

- Yazık değil m1 gcnc:i'i~inizc 
a kUçtik hanım? lns:ın diinyadn 
hiç bir zaman tek kalamaz. Ben 
mesut çiftleri uzaktan gördi\k· 
çe hep sizi hatırlnrını. "Bizim 
küçi.ik hnrumda bir kere evlenE;e . 
Şu bekarlıktan, yalnızlıktan kur. 
tulsn ne iyi olur ..• deı im. 

B"'n ynlnı?..lıktan memnıı· 
num, ofi ı Ve va ım ben 'iz mli 
şa:ttir. naha bu ... ene h.ollcJcl n 

bulmak sebebile bctediyl'OCD :istcdilcr. 
f.'akat, Osmanlı imparatorluğunun uon 
ııenelerlnd eğlence mmtako.sı halinde 
yıllarca hUviyeUı:ıi mu~faza eden V( 

ayrıca tnrlht kıymeti do olan bu sa • 
~anın odun depolanna talalııl eııteW> 
noktasından da lYi görillmcdlği içın bu • 
t.ıılep reddedıldi .. 

Mahrukat depolannın ı.uvvctll bir 
ihtimal ve bcledlyenln projelerine gö. 
re gazhane civarmdaki Çmaraltı 

denilen çayırlıkta tcsı.si tasarlanmak. 
tadır. 

Bir tarnftnn dn Talimhrıne eh-arın. 
dakl halk, odun dcpolannm burada 
yerleşmesini endişe ile kıırşıladıkla • 
nndan muvaknten dahi olsa depo1ann 
burada, teslıılerinc müsaade edilme 
nıcsinl bclcdlycdc.n l!ıterr.l•lerdir. 

YENİ AÇII.AX CADDF. YE 
MT.YıOAN NASIL OLACAK f 

Yüz parta dUkktuı ve bit o kadar da 
evden mUrckkcp ''keresteciler,, deni
len adanın lstlınlAkl ve yılulmasfle or. 
tadan kalkan başçavuş s'oknğı ve Sıl. 
~UUçeşmc caddesinin b!rlqtfı1lcrck 

yirmi metre gen~Uğinde ve asfalt bir 
cadde haline lfrnğı imar projesinin 
esaslarındandır. Yıkılma işi nihayet 
bulunca hemen bu cadd"nln ln§asına 
bşlanaco.ktır. 1sUmlAk colayısllc be. 
lediyeyc tntikıı.l eden bu adll.llJD cad
deden o.rtan kısımlan anı&Jara ifraz 
olunaral: satılacak, burada ııağ taraf 
direkli ve sayvanlı dUkkll.ıllarla. aol 
taraf & yeknasak tıçcr kaUı bin& ve 
dUkklınlarlo. tahdit edilecektir. 

Yeni ve genf6 eadd<m!n iskele par. 
kma açılan kısmında da ytız metre 
kutrunda mUdevvcr bir meydan a • 
çtlması gene imar projegtnln muhtevi. 
yatmdandır. 

Caddenin ve meydanm ın,aab &ıti. 
mnzdckt cumhuriyet bayramına kadar 
bitirilerek merasimle nçılm~ kararı
lqtınldığından bu sabadaki faıı.11.yct 

ba§mllbendiB Muammerle kaymakam 
O<'nab Aksoyun nezaret ve murak&. 
bcleri altında bUyUk bir bızla ilerle • 
mektedlr. 

YEX1 tSTlMLAK AHA 1 
~Eı:I•~DEf 

Altıyol ağzından vapur fs'kelelı!nc 

kadar yfrml metre genlJUtlnde ve a& 

:Cnlt o1arak yapılacak yolun infatı 

deı-am ederken bu modern cadden.in 
yalnız yayıı.Iarla yeni tramvay haUn
nna tahslsi kararlaştınımııı, :naldl va. 
srtaınrmm seyrisefc:ri iç!n yeni btı 
gt1JIJerglh ihdası mllnastp görlllmtlş 
tur. 

Bu mUnıuıebeUe •ltıyol ağzmdnk 

polis nokt&smm buıw:ıduğu Şem.sitat 
okatmın Talimhaneden geçen mo • 

dem caddeye muvazi bir gUzergAh 
haline 1fraılt karnrlnştırı:Wt§, 81'..& cad 
de ile Şenmtnb ısoknğı anıamdaki • 
danın istıml~l tçln bcle:llyece t.o.hsi. 
sat ayrılmış, ihale 1§inc giriJilınlgtir. 

Bu adanm istimllld önUmUzdeld 
ay iÇinde bitirilerek llak'l vasıtaları. 
na tahsis cdlleeek yeni gOzerglıhln a. 
çılmaama ba§lanılacaktır. 

Allıyol ağzındaki metl'(lk Erment 
mczarJığmm lsUmlO.kl bıtmi§. iburaııı
nm da yeşil saba haline ifrnğt için ka. 
zılara başlanmıştır. 

Yenlyolun tnpıı1le birlikte §imdi 
ynpıt~ olan kapalı tramvay durak • 
ıarmm d i§Urilmc.si ve Yoğurtçuya 
kadar otan &'lhadalrl duroklamı tama. 
men kapalı yapılması da karorlS,lı • 
rılmıştır. 

Kadıköyflnlln imar proj(:.ıslııe ait ilk 
ltıaım bu ene ikmal olunacak, Yo • 
ğurtçu clvarile Haydal'pQ}& ve Kızt1. 
toprak kUilmlanı:ım imarı füıUmtıad 
ki yılda tatbik mcvkıine Jconulacak-
tır. 

yeni çıktım. Birkar. yıl ~11 
dinlemek, dünyayı yalnız olarak 
seyretmek istiyorum. 

- Ah. yazık! Kollejden çıkan. 
lar heo böyle düşünüyor. Sizin 
Neriman harum da tıpkı böyle 
yalnız.lıktan hoşlanıyor. Günah 
tır ~·avrum .. Acırım ._ize! Bu :gu· 
zel gençlik günlerinizi neden 
yalnız ge~ireceksin;z? 

Sofiye bütün ıztıraplarımı a. 
çıp dökmek istiyordum. Fakat 
onun bir hizm~t<'İ olduğunu dli 
şünerek k ndimı tutuyordum. 

Bizim kollcj propesöricrir.dc-n 
:\1is Nelson: 'Hizmetdyc .:;ır 
vcnnekle dolandırıcıya ödun<' 
para vermek mi.isavidir. İkis: dP 
gaflet hesabına ka:vdcdilecek 
mfma ... ızlıklardandır !,, dcrdı. 

Bu sözü <laima hatırlarım. 
Gerçi Sofi bize <;ok sadık bır 

kadın bilhas a babam onu her 
zaman memnun eder. Yanım'za 
gci.di~ı yedi sekız ~ ıldanbu: hiç 
birımizı incitmemiştir. Gaiiba 
Tatavlalı olacnk. I<imsesız kal· 
mı". Bir gUn babam muaveııeha. 
nesi :çin bir hızmetri arayormu 
Bunu bulmuş. Çok b("cerili çıktı. 
\nnem de \nb:ımm atölyesindt'Zı 
ılır eve getıroi. Çünkü bizim"'° 
de hovlC' h<•cı•rikH, h&m:~r~t hi:: 
met~'·" atoln.~en • .. ?-J& !:4fi7*. 
\·ardı 
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52 Çeviren: MUZAFFER ESEN 

- Ma ·iba onıda mıydı? 1 - Peki Din, nöhetin bitti, 
1 
kemlesine olurdu. ile cebin-

- I!.vc-l... o da... benimki başlıyor. Sonra sıra 1 deıı lıir deste iskambil kağıdı 
Ne var? Marihaya ne Consa gelecek, yı!!urdanberi çıkararak fal acmağa başla-

.ı-;? bu böyl<' Din. dı. Bir taraftan kağıtları ma-
- Merak etmeyiniz, mis - Evet Mak Kolni. sanın üzerine yayarken du -
n, sadece kolunc!an yara- - Bu yıllarca da böyle de dakları arasından da eski bir 
, ış. vam edecek, öyle ceğil mi? şarkının bozuk n. ihuelerini 
- Kollarson mu ateş et - Başkom\sı-r Din kapıyı ka. mırıldal\ıyordu. 
? padı ve Mak Kol11i yiiksek is B I T T f 

- Evet, müsterih .,ıunuz Varın b •• f d 
şey yok, kurşun yalnız .I 1 u su un a 
kolunu kırmış. Şimdi be- ' k şudur 
Jirakımz da gicieyim. . o ugacağznız roman 
- Hayır, ben d~ sizinle be • 

er gidiyorum. Maribanm oo•• s e 1 
'la ih•,iyacı var. 
· Iindli kadının sesi çok 
idir. Torkanay hu teklifi 

• .. 1emedi. 
,eki siz de geliniz, fa. 

le edellm. 

. ,., 
--8-

~AYIS SAAT 

'AHIN SEKiZi 

Seviştılcr, evlendiler, tatlı bir balayı geçirdiler saadet 
yuvalarına ciöndüler, fakat ••• · 

Yuvaiarına geldikleri ilk günü mutlağın clöseme 
tahtaları altında aylaTdanberi cluran bir gene kız ceıe. 
dile karşılaştılar. 

BU C SET DiR? • 
1 

G l, 
Sa;, la 
ve iştahh t 

çünkü 

Çocuklarınızı kiiçüktcm SA. 
N/N di§ macununu kullanmı. 
ya, BANIN di§ nıacunu ile 
günde üç defa dişlerini fırça· 
lanuya alı§tınnı::. Giirbü:: 
yeti~melerini temin etmi§ 

NUR/ ESSiZ 
li.r'at ve Esıınfyeı r' 

\Hlracaat yeri. AJu;arıı• I\• 

ı.aırş1ı;ındıı Husu!i 0 3lr' 1.~~~~~~~~ı 1 ~erme llbtan r:a:ı Son oa1c11mda pa. =..am:m.ıl:.liil1.1f!;T~~o~~ 
rasa n.ıoredil~. Evlenme teldln 
ıondereu okoyucolarm mahtuı kal,. 
mail UzeN urlb a.cınw.lerUıı bUdlrmo 
teri 11.zon.) 

Eolenme teklifleri 
* Yaş 28, boy 165. kl'o 65, klmsesı 

olmıyan, ayda 61)..70 lira kazanan 
bir genç, 2ı1.'?5 yaşlan arasında bir 
kız vey:ı du!la evlenmek istemekte • 
dir. (Örnek 5) remzine m\irn.cnat .296 

* Yaıı 37, boy 170, kilo 85, tlcıırct. 
le meşgul bir zat uzunca boylu balık 

etinde, okur yazar, lstanbu\da bir evi 
olan bir bayanla evlenmch !stemck. 
tedlr. Yaşı 30 u geçmemi~ bulunmaaı 
Jlzımdır. Firması hakkmaa milli ban 
kalardan eorulıı.billr. 1stanbulda bir 
şube açmayı da dil§Unmtlctedir. Mek. 
tupla Dikilide, pamuk, zeytinya~l, 

zahire ve kantariye mUesEc.>esl sahlb! 
Hakkı Ulubay adres.m. mUraca • 
at. 297 

c: Ya§ 27. zamana göre mutal\Bstp 
temiz bır aileye mensp, t-aşından gc. 
ı;en bir fetrı.kct neliceııi.r.c:e terzilik 
dUkk!nmı kaybetmi§ §İmdi lşçillklc 

geçinen, çalı§maktan yılnııyan, takat 
kimses1zllği yüzünden muva.ffıı k ola. 
mıyıın bir genç kendisine yardım ede
cek b!l'isiDI aramaktadır. Evlenleblllr 
de. GU:rellik aramaz. (T.T.) remzine 
müracaat.. 298 

I ş oe İşçi arıyanlar: -:-

ı,.;<Jl'.W. ti<!KlOJ 

Ahmet Akkovıırıl~ 

,,tıı • Ço.Jışkan ve dJrUst cır" 
tımtın ıı .... pıcıııgı nı amııkttıd·r 
ve mudı•ık uımırıerını ı-ıtP3r 
l'ere a,ınıı ve <ısansor r.ıarc " 
evıtdır. '~arı ılc l:ıl:-Hktı> çarı 
?:usundariır :>ultana.ıratı· ccf.il 
~ısında oakka: HU re~ i!" ı-;ı5 

ErsUocrc miJrnraat 
• Yedi ya ınd:ı oı ıttı Co· 

bası, kızına bakmnk uz .. re ) 
mestnı temin edoce~I fııl•8r 
mi) cceğl bir bayan o.ratr• · d 
tiyenlerln bcrglln 9.1:? ar ~u-: ~ 
zıt elektrik ldarcslr.dc •ri;tr' 
ahbldl Hamza KuçUkaç,.rll ~ 
ları. 

• Almanca bilen blr vtık 
tall'besl mUııalt şaruuıe ıı-°' p. 
yazıyc, flzık, ıı.ımanca ı;osıe 
N.E.) rcmzinE' ıntlracatı• 

1 
r. 

:t- Eski ve ycru )"!lZI)' tı ~ 
tahsllU, orta yetil bir tııı>11 

Bine mUnl!Ep bir ıe arı:.rnllııt f 
lş\Pri ve yeıı:ek :fo yapaMJLl 
remzine mUracaat 2S:' ,.ııd 

• nlrkçe, Cranstzca yıırı 

kemmeı okur yazar ve ı.ozı" ..ı 
tte•· 

C3 biraz lngiliı:c~ bUir ıı.s •t 
* YiJkıek mimarinin S ilncO smı.. tAkası olmıvıuı ttefU ~ö' 

fında bir genç bir şirkette veya huııusl ıeııaptan ve mubııııcbeder. sil 

müessesede, bir mimar yanında az bir oay ucuz t>1r licretı,., Le ll"11 ırı 
UcrcUc 1§ aramaktadır. E'inde ~nser (M.T.V.) remz.uıe aıürac.&•ı.. 

Delikanlının eski bir sevgilisi mi? Gene kızın bir arka. vısıerı vardır. (Miattı reır.zlnc rııUı-a.. • Eski yazııarle yen "8 ' 
Ra;komiscr Mak Kolni nö. el "' caat. biri. bir muayenehan<J. tici 1 

olursmıuz. 

. t odasmm e~igwinden içeri aşı mı. ' B d• k" k d ? • Bı'r yazıhanede ""iı•mft'• Ü""re ı. yazıhanede ıı: rrunaktsdif• :r u cese ı oraya ım oy u . ıJ;czatıaneıerde. büyuk ıtriyat ,,.. ,, '""' .... 
rdi. Bugün adımlarının ıe - mağazalannda bulunur. ki bayana ihtiyaç vardır El yazıları remzıne mUracaat. p! 
nde bile sevinç var. Bu güzel kızı kim öldürclü? düzglln olanlar tercih edilir. tııtiyen.. • 17 yaşında bir genç ;, 

H 1 D Sebeb ne? !erin adreslerini (İf-g'Ö!') remzine )"eti yüzünden ıerbanıt' 
- e o in! ..\sk mı? kin mi? tamah mı'. bildirmeleri - 301 ~ir ucretl~ ~·u~mak meeıı" 
- Helo Mak Kolni ! * Orta yediden tasdiknamcll. ken. dedır ı Hamdi ı rtmz!De ır ·~ 
- İyi misin Din. disine bakacak kimse.si bulunmıyan • Sinema ı~ıer.ndeo ııD19 ,p 
- Çok iyi Mak Kolni. b!r genç ıo ııramaktadır. 8t'f1klnr, Kö- zat ehven ucrcue t>ır u; ar• 
- Kollarsan helasını bul. Merakh şeyler "Her limanda bir hızı var,, §()il soka'k 15 numara-la Muall Ku. l{efaıet verebilir. tReklı\Jı1) 

.ı • iilliiiill •• •• •• l .ı mana müracaat. mlıraC'aat. -.u yet. sozunun yan ı~ığt • E\·lode dııktUomı bUıJı:ıı.I'' 
E t M .. ,_ K I • 1·1 - k , 18 80 .,._ '--t 10 Tü'rk"-'" * Dizel ve bUCUnum oon?.lnıl ve ma A - ve i1H. o nı. aç parasına or•an 'Her limanda bir kızı var» di· · ,.,..r,..,.., u..u 1 in dw blr bayan ta:zıa yazr !1f'~ 

S b h ı • d . . dakika ~ı.oo Zira.at zotıu motörlerin baş.nı-kinlııtl ~ ı e1l 
- a a gazete enn e me. Çinin Fukien sahilleri açıkla ye gemıcılerin memleket memle· yş.rmı-' vo eıtnde müteaddit bonser • vazdırmal< ıauyenıere eb,,, 1 

seleyi okudunuz değil mi? rında korsanlık ederken yaknla· ket gezLqini ve oralarda ba.,,,ıboş 18.40 l\to.ndolh Takvimi vlBıerl buluruın 'bır ba§meklni11t 1§ ara.. yaz.ar mektupla. CAleU.. fi 
_ Evet, okudum. nan 22 y~mda bir Çinli rnahke. eğlenişini kastederler. KuartetJ zı.ıo Solo maktadır. Taoraya da ı;ldcbilir. t so}\ak numara 22 ye aıll''eı 

ed "zl • .. 1·· rd · Fakat son defa A -erikada kes ıo.oo F'IUll] saz:ı rkılBJ' o .. ~1111 .... s;SJI - Li ayarındaki adamla • m e şu so en soy uyo u. nııı ~ ta) remzine müracaat. • rta ta..-. . mnn..... >' 
ld 

"- Korsanlık yaptım. Çün1tü fedilen on vasiyetname bunun 19.SO Ajans !l.2S Kona,ma • 329 dogunııu askerlikle a.ıa.kalıırı ifade ~ merama mu.kted'' • 
rın muvaffak o uğunu gör. anneme ila,.. parası tedarik etr famamen aksini göst~rdi. Bu va. • 'Uli Fasıl sazıı <H~ ~) thtiY"" vardır. Sirkeci ,. ı1 "' olmryan evli ve 337 doğıımlu beklr -.. ~• mek insanı sevindiriyor. mecburiyetindeydim." siyetnameler eski evrak karı.,tı· zo.ı~ Radyo :ll.-&l'I Senfonik iki genç rc.smı ve husıısı ıtairelerdt desinde S0/1 dahilinde ou":j, 

- Öyle Mak Kolni. Tevkü edildiği Z<..man elinde rıldığı sırada bulunmuatur. 1777 Gazetesi progra.m i;, aramaktadırlar. Her tıJe kablllyetıı D. tO. ve ıs H.30 eaa.uertıl 
- Siz benim kadar sevin ki Lelepçeleri, adetr bir sicim seneı;ine aittir. Ve on gemicinin !0.4ü Bır halk :?.80 ,\jane olduklarında şüphelen vcıktur. lstan. caat. ti. 

mİyorsunuz galiba! imiş gibi atıvermiş, fakat polis· bir tek kadına bi'tün parubrını TUrkU Ü l2.o&5 Dans bul Fener, Klreçhan~ sokak No. 31 • l'llrkçeyi trıuı.sızcayı 
}erin yanından kaçmadan yürü . tcrkcttiklerini anfatrvor. Clğreniyonw; MU:ıiği mükemmel vum okUyatö '' 

- Lı·nı·n yara1anmasına a. lsmet adresine müracaat. ...--.. .... müştür Bununla bcraı'ber, bu k!ldınca· Eınmller otı"" . • Bir bu,.,•k Y""mda bir çocuğa biraz da ıngillz::e Mlcıı. ..,, 
cıyorum Ga"'"'ettig~ı· Cftylerin 2000 lira e-ı...,~ z. bü~i.ik bir servet sahibi ol • ------------- .. ~ ...,.. ıa 21 ıarında evıı .,... 

• ;:,u ...... J R "t R r · t bakabilecek tecrübeli. nnmusıu bir van yaş .A 
- Adam sen de, insan kolu kı1.111etinde olduğunu söylüyor. mamıştır. Bir j.!'emicinin bıraktı. aşı ıza ıva rosu 9ramak'adır. ı ı'ttn<>l> relJ.Y 

? Fakat bütün bunlan reisleri al. C?ı 300 lira kadar ibir para idi. Dl· Bu Al~ Bakırköy l\Jlıtlyndlde: dadı aranmaktadır. Iateyentertn Tak· 
kirıldı diye ölmez ki· v v t - Silrt.rık - Konıed! s perde simde Taksim eczanesin" müracaat· caat.. rcO 

_ Hayır, fakat. m~ ve kendisine ancak bir iliı.G ~erlerinin bıraktıgı paranın o· • Çalışkan. dllrUat. 6 po J' 
parası olan !50 kuruş venni<1. nu 50 lira tutuyordu. IIa1ido Piııkln blrll.l<U lan. 1 1 1 t "' takdl d •-ııı-t>J ; 

- Kırık kol yerine gelir. mlSJ-----------••ııt::?!=-ı::ıl!------------=---------------•-:.m------=----- Y ı:a ış ı.,,ı r e .., " ~ nacağı bir ~ 1~1D arıuutıllı; 
Marbia Liyi belı:liyen çok gü. 1 ' bmda al'rlr 'rlerl yaruobfteceıı 

1 E l D H •k " Nakleden: tt· "' ··-

zel şey er Var. VVC a ora l aye ol ıl utta b 1 r k ' 9e a:ı:mtr,cte Ol8b! mesl ~ J 
Kam. Dora çok güzel bir ka. . e ç iZ Uç Ytl/11.3 yazar oımaaı kM!dir. A.vlllı 
dın değil mi? Mariha ile ev------• .. ---· 1 radır raııp.erL'l BahQllkl'P

1 

9 
lendikten sonra artık kendi • ellar aok. No. ıo Davlt Koll' 
a.ini Savva tiyatrost1nda al _ (Dünkü 11uslıadan devam.) olmak ve ölünceye kadar iyi ve dönerek: nı imzalamış ve üzerine hitaben ne mcY.t•ıpıa 01Urac:ıat. ,, 

- Bu nasılolur? güzel yaşamak istiyor musun? - Karnın do:vuncava kadar ''Rüyük artist, aziz arkada&ım • Orta mektep tntetıcstııt 
kıthyamıyacaeız. Ne kadar - lsmin rıc? - Elbette... yemek yedin mi bari? diye sordu. Elizalfote" diye yazmıştı. fransıı:ca deretPıi verıur il' 
yazık! Sonra Mariba Karun - Elızabet Filde;.. - Öyle ise evine git. Seni bek. Belli ki içeride Kley bütUn "a. İşte bu da film dünyasındaki ıa.nıar ba·zırlatııır (PAri'> 

kadar da zengin oldu. Şimdi - Pekala, Elizaoct. Beni din. liyen delikanlı ile e\'len. O sana ziycti ona an1a•tm:st1. şOhrctini anlatmaifa kafi idi. 
artık Hindistana giderler, le. Dünyayı ateşe verecek bir kar~ı çok müşfik olacak. Scııın Çarteris lafa atılarak: Molli terziden henüz gelen bir 
bundan şüphem yok. Bu a • kıvılcım yok sende. Bu bazı kız· kin çah:::acak. c;eni himaye ede- - Sinema yıldızı olmak istedi- tuvaletini ve pek az givdifri bir 

larda var. bazılarında yoktm·. cck. Ariık ve sefalet olmıyacak. ğini söylüyor. Bense vatanına kaç tu\'alctini ona verdi. Hepsi· 

müracaat. 
• 17 yaşmdn ise .; de ıd 

genı: iş aramaı<tadır Yl!IJ.~ ~ 
rlyazlyesı ırnvveuıalr. (A-7 

damlar memleketlerini rok ı~· d.. · · d' · ı· 
3" Sen Holivuttan çekil ve bütün '..iıtzabct önUnc baktı. Ve bü . onmcsmı tavsivc c ıvorum. nındc üzerinde Ho ıvut marka. ztne mııracaat. ·~ 

severler, hakları de:. var değil bu yoldaki emellerini unut. Sana tiin söylenenleri diişurdii. Anne. - Tabii.. En doğrusu budur. sı Yaı'Clı. • 2s yaıınaa ukcrtık•e,. ~ 
mi? verebileceğim en iyi nasihat bu· inin yalnız ölmesini. kendjsinin Elizabct: Bundan ~onra Çartcris Eliza. ucmıyan yeni ve eski yaıl' 

_ Öyle Mak Kolni. dur. Holivutta yalnız ve parasız kal. - Fakat ben bütiin arkadaş· bete: bekft.r blr genç. ndacılık ıcı.P 
S d .ı k l - . . . • . masını düı-iiindü. ı\nnc i onun ya· larıma. Ilolivuta otobüsle gide. - Artık. dedi. bunlan valnız t>ı bir ış aramaktadır. tS ~) özüne evam ener en r- J 

· Kimin var senin, sana kim nındnn ayrılmasını istcmem~şti. ccğimi fakat trenle clöneceğim:i bırakarak biz ayrılalmı.. mUracaat. 
Iandalınm yüzü ciddileşti: bak d ? • Se d B h' k l tJ · ı ~ ar ı. • n saa et arıyorsun. urası ve ır ço tu\'a e erım o acagını J~lizabet teşekkür etti. Müteferrik: ...t 

- Lomsa yazJk oldu. Za • - Bir annem. onu sana verecek .. demişti. Fa· vaadctmiştim. . !\ ~ollı ve Kley, 0~11 Çart,erisle t:Kt GE ·ç BA 1 ,\S "'R \ :fi ' 
;vallmın talii yokmuş. iyi bir - Gördün mu. Burada is ara- kat hrar'na dayanamamış, bü. Bu sırada Çarteris elini cebine bırlıkte kapıdan ugurladrlar. 1 • Pro!csor Zatı Sungô' 
gaze'ı..eciydi değil mi? dığın müddetç<' cpev zaman ge. tliıı biriktirdigi paraları Holivu. r,okarak para cıkardı. Caıtnis Elizabeti evine ka<lar ııahr:ede hl:ı:met <''•nek 1~,, 

_ Evet Mak Kolni. çecek, günün birındc annenin ta yol masrafı '\apması ıçın ver· Bu, 500 dolard'. Kıza uzattı. otom<>billc getirdi. l\onuşmak b.'\yana ılıt~ya~ vardır. rJf~ 
_ Bizim ha mi.ifdtiş de 0 _ hastRlandığ•nı işıtec"ksin, fakat mişti. ' Kız itiraz ediyordu: istemivccck kadar yorgundu bıl!nde ve hançtc seyab~: t1 

k 'f ona gitmek iı;:in p'1ran bulunmı· l.:liz1oot ağfamağa başladı. - Bunu nasıl kazandığımı Elizabet ise düşünce iı;:erisin. serbestıyl nalz bul1Jnır.81• .f 
nu c?ldırmı sanır.ıs. lev 1 yacak. Bir giin onun öldüğünü Ağladıı;;ı 1.aman mutfak SC'ssiz· izah etmek ,ı::üç değilmidir? deydi. 

1 
~ 

etme<: e kallc'11ıŞtı. Hallıuki işiteceksin .. \ğlıyacaksın. Dı!'ları l:k icn<kydi. Ri:ıg Çartcris ona Bir film ı;:e,•irdiğini söyler. drr. Mektuplarında şalı ı\" 
k ' k f h ld b k d \T E . 1 . Çarteris Elizabetle kapının Ö· tahsıl dc.reccleri.'1\1 kay<it .N 

Z "!. mlf·,.ık 0 sırad· ... 0··ımüş. çı ·acaK, ıçcce , cna a e sar· a mı}or u. e lızabet ıhma sın. .. d d ı st rır ... ... nun e ve a a.ı; ı. son""•r> adma rotor.~ r.o 
_ F .ret Mak Kclni. hoş olacak..,m. Ve ana içkileri Pı:iildi~inden memnun olarak - Fakat filmi gi)rmckistiye· F.!izabct anahtarını çantasın· nıtZ:~göndcrmeı•rl. < ııbul 
_ .... , 

1 
• .,e -hn-;koı,.,;ser Con. ısmarlıyan adam sana lan°t ede. serhestce afrlıyordu. C"kler.. d~rn çıkarırken. beş 'ii'T. doları yanıarrn ro•.,..ı.-rıarı 3 ~6 ~ıı • ce:k. Çünkii pek ıncyus hulu:ıcı. Eve döncc.:kti. Ornda korkunG - "Bana \'eni.is deyiniz!,, A· ı·ı k ...ı Be ·· d ı ~·~ ..... 

ı l "k Bo''y1e O . k . . . b l 1 d d . 1 d ~ e ı e o !'laqz. sı yuz o ar o~y • t<artaı Maıtepı>slm .. '- u st•n canı S\ n ac.. . • cakc;ın, scnın şen olmanı he·. b r ıstık a yoktu. Arkadac; ar m n bır fı mde oyna ıgım söv. 'd' o be k d d h ~-
• • • • · 1 • na raı 1 • nu ş a:v a 8 r n a mcvklinde B" "'dat cad1"' ~ 

m ::'-.h"'"Tl ~ir ıo:t.e "·msc tev- lcrd:. \'e o ad·t msenı bir dnlıa varcı. :vakat o arkadaşlara ne Jcısin. Deni.s Kaı·novan ı~imli H 1. · d rd' B Ud - • _ o ıvutta ıdare e e ı. u m • '-"Ona 2 dakika meı.afode 54 
1 ı if P<Hf-. .... 1; "is Todı::e de hıc:: görmiyecck. Onun verini diyecekti: aı...tori.ımüz GOk kötü oynadıjiın. det zarfında elbette bir film " 9tı 

· k t başka adamlar tutacak. - Ho!ıvuta ~itti. Bf'~l.'rımrdi. dan bu film, - reklam etmiş ol. rd rabbaı a."'88. acele ~ıara:. • /<JP bundan dolnvı j,7 ·ı~cc ya. . stüdyosundan iı, alı ı! Hele ye. liplAnn Vakıt "!17.{'trsınde 
- Mıster Çartcııs. -,en beni İ<'r. Il'r .·~y bc"·crrmcdi. lYındü! mad ~ı'llıza rağmen - göster· 1 · ı ı d h 'bel' .. ... "" 

öyle rl(>;;il wi Din k · k · - d 1 ak · - · cak ni e bı .. e eriy c a a cazı 1 go· cimi!!'e ınUrac:ıntlanH orkutmak i tivorsun. HH c ın a ,zın a bu o ac ·tı. mıycregiz. Kını arayıp sora ·. rünün bir mukavele temin etme- - -
- Tabii r,Itık 'i<.ı11ni. - Hayır. Ben sana dostluk Elıza:bct bu son ''mçsel<>., den Onldra dersin ki: Filmtla tb.üyUk si muhakkaktı. Aldınnız: 
_ Gidiv.:ır m·•·ı.nuz Din. ctm:?k iı:.tiyorum. Holivut sadrcC' Ç"rteri-,c bah,rtmek uzercydi ki bir rol ~ılclını. Fakat. Ho!ivudu ve Gcrı:;i bazı kızlar Holivutta iş 1111 
_ E··r-t n./'cık K<·~nı, nöb2. "Cn ve mes'ut bir s~hir df'~ilclir. bird~n mutfaı!. n \anındaki sa- sim•mayı sevmedim. E:vlcnmek ı f k Aşağıda rcnıtder'I fıi .... ı _ n . alamamıştı. Bazı arı muvaf a kuyul'utarımı~:.ın ~-oıııırıw 1 

tl·m bı.tti. Holivut kendisinde h~ç bır ya lonu"l kapısı açılJı. \"C bir vurt sa~ıibı olmak ist~. 1 belk' ld k •· ~ e" 
radthş bulunmıvan kimselere J<'ev Ye ~folli ~öri.indiiler. d:m.Bu · fikirle alay edemezler 0 amamış. · 

1 
yo an ... 9ı ll?ış mektuplan ıcıarebılnenı~ 

- Bana ı•erecek maluma. S b f 1 d dc,ii .. 1·1 mı·?. ve_y,a h':l'hangı surc.tlc olup gıt: lan dahil) Mrı:tln saballtı"'' 
<:Ok zalımdir. en boş ir ka a '.\Iol i giPtimsüyor u. mı!' erdi. Fakat Elı1.abet a5!a kadar ve 

633
t 

17 
don ı.oıırf 

tın yok mu? ile ~elıvorsun. C rtrri,·f" h:tab n: - Hayır Mister Çarteris. bunlardan olmıyacaktı. o bırJ tan. 
- Hayır. nöbe,i:ıı sırasın-ı - .M.i~ter Çartcris insanın ce. · · Uyu~luk. d dl. Havatı:ı. ve- Bn sırada Klev odadan biraz YILDIZ im • t '..+" fil 

da hir hadise olır. .... dı. GazelP ,aretını kırıvorsunuz. ni ~"n h:ı ·:,·oruz B;t daha tec. avrılmıştı. ÇQk sürmeden elinde 
0 

a,ga azme mıti~ı. lRabla) m .N.B.) (Sevıır 
ci!er benden izahat almağa Ça~e .. ri~. gülü~1::evf'~ek: riih ... t>dr>rri'iz ha.kalın- kendi fotoğraflarından biri ile (SON) (Seven) (8E Mine) <B ı< 1 ı-

ıd .1 B d b ı-~·kı . . - :-.m<lı. d('ltı. THu bır ku: ~('ı'lrı Mo1\i !:fll'r' kız Eli1 ... 1bctc (!t>ldi Riivük aktör. foto·'Yrafları. CSev!m)tM.R.ı (M. şen :?ıl) ı 
se ı.er. ~ e ıuı erımı~~~~~~~~~~~~~~~~~a•~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~·-~~~~~~~~~· ~~~~~~~~(R~.) (Yap~k) IA.Z~) 
t1öyledim. (F.G.D f22Ça:vl:ık) 


