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Ha.an Rcuiw. Uı 
Butıdığ ıyeı 

Bir İran alayının sancağı ve efradından canh bir grup Resmi 
teblii 

VAKiT llABAASI 
~ Caddesi V AKIT Yurdtı 

ŞARKTA 
Rus -iNGLiZ 

CEPHESi 
kURULURKE~ 
lngıiızler 
orauıarını 
•• 
~çe a9ıraı 

Bağdat, 
~asra ve Hind 

orduları 
:;-. hududu, 26 (A.A.) 

lıt tbYerı İran toprakları olan tngi. 
l!ıı~ Ftuıı ceph~inln ilk te ckkUJ gUnti 
'U lillndUr. tngllızıerle Ruıııar 
~katı tahakkuk ettirmek lçın l§t ''1 lerdıı, İran topraklarının 'ta. 

en müsait noktas hiç fllphutıı 
ınınta.kasıdır. Buralarda İngiliz 

zun senelerdenben k,uvveUe 
Ur. Kumandanlığı general 

tevdi edilmiş olan İngiliz or. 
• gruptan mUteşekklldir. Bağ. 
J u Basra ordusu Hind ordu. 

d Ordusu imparatorluğun diğer 
.;:ntrıdan almı§ olduğı.. ihtiyat kuv. 
~i dolayıslle hepslL! . en mUhlm. 

'lJte · Iliğer taraftnıı ilk taarruz bo. 1, tl:ıı Yapan Hindistandır. Hind or. 
it:t11a ~ kıtaıan BIUc.-lata.rı dağlarmm 
llt.1tt!:dc Çizilmiş olan vEı mun,cha. 
~ aıı Duzdııb teşkl.. edLn mUhlm 
'"Yotu gcbckest ilzerlndc iltisak • 
~ ~tnin etml;ılerdfr. 

~'-· taraftan sıı.hl de Hind ordı:. 
' Plftarlan faaliyette bulunmak. 
t~~ 2u pl§tarlar birçok tanklar. 
~'1 reıer ve amiral Arbuthnorun fi. 
~\., lara!ından himaye edilmektedir. 

l:l~l'ayı İran dcmlryolunun başı ı. 
lflı:ı ltJ.~stan hududu arasında tııkribcn 
~ •Otnetrelik bir meNife \-ardır. 
~ • .,..!!raı Vavelin motörlU kıtalan BeD. 

~b ~~ur tahkimatını lkı üç gllndc e. 

~ı.~ldat, 2: (~. :.) - tnızili1 
Ql)k~Ierı !rana cenuptan b1rkac: 

Ue an birden girmişlerdir. Kuv 
ıı ktln bir kısmı Bender Şapur. 
tı11 lltaya ı;ıknnlmışlardır. 

~li1> kuvvetlerin bazı mukave · 
Cl'j ~1e kar§rla~mış oldukları ha 

Yunanislanda 
ltailJan mek
tepierı açıldı 

Roma, 26 (A,A.> - Ön!ınnlzdekl 

eylfıl ayı içinde Atlnada U~ t•aJyan 
mckt('bl açılacağını P<>polo dl Roma 
gazctP.SI haber vermektedir. 

~ştır. 
--------------~-'-----~-----------------t 'nı an La rz n 

etdığı 
41aıumal 
~" londra 2 . 
"~r : 6 (A. A.) - Alman 

flclığ1 ~llhbarat ajansı Tunustan 
~U~c r telgrafa göre İraktan '· 
randan Uç İngiliz yUrüyUş kolu 1-
1~ır harekete geçmiş bulunmak.. 

nu· 
ltrıali {ansın bildirdiğine nazaran 
ıııı ~ l'anda ileri hareket Mıısu
lt\~att tnil şimalinde Revandiz ve 
~darı an başlamış ve Azcrbay • 

tl8a1t 1Ierliycn Sovyet kıtaJarile 
~ lla~k~edcf ittihaz cylemişt.Jr. 
~ 1 llağ den hareket eden orta 
lıı llı:'le dadın yUz mil şimali ~r
~ .. eccuıı }{asrı Şirin istikametine 
t \-lika etmiştir. 
t llbt lrarda zikre('!' 1n telgraf ce_ 

1
1tı Sas n rn.~t.ak .. qında.ki hareka. 
r ş8Jı ra kor·fr.,ı llzerinde Bcn-
ı,1a rıur "'' Abadan petrol ~ 

ın .ı etmektedir 

Cörçilin 
nutkunun 
devamı 
~ Yauıı ı ı.cJ sayfadn 

ingilizler 
• 
ıran 

petrol 
sahasına 

~ Taggare ıle 
1 askeı indirdi. 

Simla, 26 (A.A.) - - · Rö~ter: 
Burada neşredilen resm1 tebliğ e7..

. cümle diyor ki: 
Nettlşab petrol tesisau ve kUçUk 

K~rin kasabaeı, ciddi mukavemet 
le karşılaımadan işgal edllmlftlr. 
Halk tarafmdan hasmane hareketi 
gösteren hiçbir emare yoktur. Şimdi. 
ye kadar hareklttak1 aUrat, lranWar 
arasında asgari miktarda kayıplara 

; sebebiyet verml§tir. 
l I Tayyarelerle naklediler. askerler, 

İngiliz • lran petrol şirketinde çalı • 
şan İngiliz &flelerintn himayesi ıcın 
tedbirler almııtır. 

iran Ame
rikaya 

müra~aat 
etti 

ve Mı ır kralı.nıa 
kn:kardeı,t ol&n re!ikaM 

irana 
taarruz 
Mısırda 
heyecan 
uyandırdı 

Fakat aradaki 
mezhep ihtilafı 

dolayısile 
Lakayt 

kahyorlarmış Vaı;lngton 26 CA.A.) - ıranın Va. 
şington elçisi dUn Amerika hariciye 
nazır muavini Sumner Vela ile g!SrUş. Kahire 26 (A.A.) - Röyter: 
müştUr. tran elçisi bu görUşmeyt mU.. ırana ka~ı müşterek lngWz • Sov. ' 

.. - teakip gazetecilere tranda Alman a. yet askeri hareketinin haberinin ya. 
janlan bulunmadığını, tnglllz ve So\·. yılması llzerlne Kahirede btlyUk bir 
yet iUıamlannm isUll için bir vesile heyecan hUkUm sUrmU§tUr. 
olduğunu söyleml§tir. 1 Kral Fanıkun kız kardeşi, İran ve. 

llahdi Ue evlidir Fakat İran Ue Mısır 

Bugünkü iran 
Ordusundan 
Bir Subay 

1 
. arasında hiçbir killtUr mUnaaebeti 

agu~z gazeteleJ'I yoktur. Zira, birlbirlne zıt müslUmaıı 

ala yazdıkları 
_. Yazısı 2 ııct sayfada 1 

mezheplerine tabidirler vf' din saha
ıımda blrlbirlerine şld<"etle muhallf bu 
lunmııktadırlar. 

• [Qününfilanası] 
~ 

11 ır dllfi 

26 ağustos, Türkiye Cumhuriye
tinin sulh prens·pıeri zaferidir 

Hadisesi 
Karsıa 

"ı 

sllnda 
=---------------------___, 

Rus ar 
iran hudu

dundan 
40 kilometre 

ıçerde 
--0--

iRAN DAYANIYOR 
l\loı;kO\'S. 26 (A.A..) - Tas aJUOSI. 

sının Tillisten öğrcndlğinP göre. Sov. 
yet kıtalan İran hududunu geçtikten 

1 

sonra Tcbrlz tsllkamcıttndc 40 kllomet 

Bugün de 
Aynı kuvvetle 
bu prensipe 
dayanıyoruz 

Yaz.an: 

Vazan: Bir Muharr11 
J RA....'\Th isdklilln.- nckadar 

düşkün olduğunu ,·e tngll. 
t <'re ile Rus yanın bu memlekt•t 
hakkında ne İiklrler taşıdığını hl 
lenler, Tahranla 1-<>ndra a.rasında 

, gidip gcl<'n notalann bir harple 

1 

nctieelene<:eğini kestirmişlerdi. 

1 

Bu netiee, ~hah gazet<'lcrlmi 
zlo yazılarmdan da anla.~111abileec-

SADR ı ERTEM ği ~lbl ,Tüı'Aiyede hayretten 1iya. 

1 
de büyük bir t~ür u~·andrrdl. 

2 6 A~ustos 1922 .)Bnl bundan Uz.ak. yakın h<'r inemlekeUn ı-.. 
tam 19 ~ ıl e·n.el, bııglın '.1\ırk 1 t iklfıline mutlak bir saygı göste 

m ı ı ı e t i kurtulur; h a r b 1 n ı n rllmcsinl istlycn Türk milleti, bil 
en nlhaı safhasına yakJ:ı mı , ımti hassa İran topraklarını her tür~ 
7Aferl kazanan harbe ba lamıı;tı, fü siyasi \·e 8"kCri müdahall'()en 
26 ağustos zat•'" Tür.k tarihinde ına-.un görmek emelindeydi. On 
bau mesut tıatırnlanı• yadına \'esile Yt'<li milyon nüfusu olan handa 
olıın bir özdür. .'\nadohınun bUyUk sa~,.,, bini bulıumyao Almanlarm, 
\'e nlha1 :zaferi de böy·e bir yaz gü. iran için, hele ln~Itere ve RU.."
nllnl\n sıcak sabahmı!n ba lamıştır. ya için bil' tehlike te5kll etmeleri 
TUrk tarihinin son mUthlş felAketl ihtimaU ,·ar mıydı! İran böyle 

re Uerlemlşlerdir. 
Roma, 26 (A. A.) - Alınan ilk olun harp sonrası prtıe.n. ı6 ağu~. 

haberlere göre İngilizlerin 1runa 

1 

tos sabahının si teri dnğılırlten ),kıl. 

bir tehlikeyı \'&rit görmc<1ikçe, o-
ı nun hesabma ba~uılannrn teli"n 
1 dil mest, sütellk bir de fran tı0p 
rakları üzerine )iiriime!'I. her -.ı 
;vasi nntnkta şJ kin kE'lhnelcrfı' 
ilan edilen hak ,.e adalet mefhum· 
Jannm neresine sıpr! 

tngtJteredell gelea ı.- .-.Mter. 

taarruzu Blücistandan Ormuz bo • maya başlamııt ve SO a~stas akşa.. 
ğnzının sahilini takiben Silop nc>h mı gün batarkrn m:ığlfıp bir clhnn 
ri ve Kabut Kelat §Chri istika •

1 

hallnd" 1:ökllp gitmiştir. 
metine doğru yapılm•ştrr. Ttlrk tarihinin bu bUyU.k dönüm 

.- Devamı 2 nel •yfada ._ _ _.™iiiiıii_Oe_va_m•ı•2-n•M-•.yf-•d•"'-

ı.:eıneral • .ı ....... ıı •u<&Ul ·~·uıı pwnı. 

nı çöktan hazırladığını blldlriyor
lar. Filhakll\a, genPral \'a\ el, orta 
şark orduları baskumanaanhğın 

dan a1ınrp da HJodistaha goniJe 
rlldlği zanınn, bazı A \'TUpa gn.ıe• 
teleıi, İran iizerlne bir hareket. 
l<'n endi<oe etmişlerdi. O zamııı• 
Alman - So\'yetler harbi basla 
mıunı~t~. Bu harp basladıktao S-On 
m, Rus Ye İngiliz orduları arru ııı 
da irtibatı temin etmek için 1rnı 
yolunun kullamlacağmı talımiı 
edenler giindPn güne çoğalıyordu 
Bllhas":ı <'f'nubi Ru.<>ynda Budyerı 
ordulan çözüldülrten ve rlent 
bnşladıld..&n sonra, Kafim. ~oh 
doğnıdan dof,rruyn Alman or<lusı• 
ıııın tehdidi altma girml ti. h-anrl 
başlıyan askeri hıı.rekatın ne isti 
kamet alaeağma \'e ne netice '<' 
r~eğine dair !>imdiden tek lmliw 
söylenemez. 

ı.·akat İngllter<' llP Rusyaııı 
blrlbirlerine ellerinden gı-lebild 
ğt kadar ~·ardını etmrğc ıncdrn 

olrnaJarı, dün~ anın bii~iik 'e esl. 
bir medcniyr'tin<' snhip li<'ndi t <' 
ki\miil yolunda inldşaf etmel•tr 
hnşkn hiçbir emeli olmıvan sull 
pen·cr \'e c-idden bitarnr bi 
memleketi çij:".'lll"mck için hal. 
lı bir selX'p tc ~il etrnf'z. llr 
le bu han"ıil'tin. İngiliz baS\ eki 
tarafından milletlerin tıiirriyc• 
için soylenen parlak nutuktan bir 
k~ "8.at sonra yapılması, millrt 
lerin hürriyetine ~erçekt.cn tam1 
tar olanların t<'es üriinii bir kat 
d:ı.ha art • mıs bulunuvor 

Her iki d~t tanır vıçfu ba el'\ 
\'İrnm -- geç ,.e güc de ol• -
banc: vo'nyla ha.llC(lJlmP-;ini Um' 
\'e teıııt:n •f etmekten başka 

:npa.hllirh:? 
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S - EN SON DAIURA - !8 AOUSTOS lDU SALJ 

• n 

Londra, 25 (A.A.) - Çörçllin 
utkunun mabnııdl: 

Amerika Birleşik devletleri ve 
.Uyük Brltanya artık hic; harp 
lmıyacağmm sııbit bulunduğu 
lkrln1e dC'ı'!lldlrler. 

B.lakis, mücrim milletleri mücs
r b'r tnnda silfrhs.ızlnndırarak ve 

~ynı zamndn yine kcndim!.z lcaıl 
ettıı;ı tarzda himaye olunmuş kn· 
lamk, evvcld n derpiş cdchilcce
nmlz bUtUn devre esnasında har. 

b n yeniJcn pntlamas·na mani ol
mak için g<>nl.s ihtiyat tedbirlen 
lmak niyetindeyiz, 

İl:incl fark şudur ki: 1919 dn 
lduğu gib', Alman ticnrctini he~ 

nevi setlerle ve engelJcrle tnas 
ttirmcğe c;:nlı3ncak yerde. kati 

surette a.ş"ğıduki noktal nıwın 
kabul eyledik: Herhangi bUyük bir 
mHietin refah içinde bulunması 
ve bu bllyUk milletten, enerj'.sl ve 
teşebbüsleri ile kendisi ve halkı 
Ic;'n makul hayat §nrtlannı elde 
ctmeğe ynraynn vıwtnlarm alın
ması dUnynnrn ve ılH memleketi· 
m'zln menfıınti muktcwı değil
d r. 

Bunlar, bUtün memleketlerin 
tartması icap eden bUyUk şUmulJU 
prensip de~ lkllklel'ldir. 

Her 5eyden evvel, hııyntlan ,. 
hürriyet' rl lc;in mUcadele eden 
hürriyetleri çin mUcndele eden ya 
~t imdiden r.ıızi boyunduruğu ıı.l

+TD'l glrmiş olnn milyonlarca kadın 
·e erkeğe; nihai zafer ümidi ve 

t minatı vermek lizundır. Hitler 
V0c şerikleri, bir kııç zamandan· 
bcrı, menfaatlerini ilıUU ettikl~ 

milletlerin kaderleri önlinde bil§ 
• :ıelerl, esaret vaziyetlerine tc

v •• kul gö~tcrmeleri ve bir k~ 
nils:unııhakflr hareket mukabilin -
a • Avrupada yeni nizam tesmiye 

lilen aeyde l birliği yapmalan 
in, bu halklarıı yıı.l\•nrmnkta, bu 

oalklan korkutmııktıı ve buna mec 
'>ur etmeğa çalışmaktadırlar. 

EvvclA Avrupaya ve mfimlı:Un 
olduğu takdirde --çUnkil ihtiras
larına hndut yoktur-- dilnyanın 
biltUn kıtnlanna ccbrlle kn.bul et
tirmek istedil:lcri bu yeni nizam 
ındir? Bu, herrenvol'Un, hfildm 
1 kın tııhakkilmUdUr. Bu tahnk
•lim, parlfuncntolara, !Alettayin 
md:n ve Cl'kc'tlerin esaslı hUrri. 
oUerlnc, mllletler.n tnrlht hnkla

"ln:ı bfr nihayet: verecektir. Bu 
ıeni nizam, bunn mukabil, insanla
ra, Prusyanm tahnkkfimUnU, ev
rensel kezayıığı yUrUyUgünU ve 
tam ve mUessir bir dislplin getire
rek ve bunlar, amele emıflarma, 
rkııda Alınıın tahaşşüt kamptan 

v.. bir dUzUnc memlekette halerı 
b:ı kadar çok işi olan ktn'Vun& dL. 
ici kıtalan olduğu halde, siyasi 
polıs tarafmdnn cebri.le kabul et
tirilecektir. Yeni nizam işte bu
dur. 

Nııpolyon dehnsı ve eöhretlle 
bnpnratorluğunu uzaklara kadar 
gclll.,letmi~t!.r. Bir an ge1miı3Ur ki 

:rQ!>Olyonla dünya hüklmlyctl ara
c ıin. yükselen yegino maniayı 
..,u.::ya karlarile Douves'in beyaz 
l -) lan teşkil etmiştir, Napolyon 
oıüularmm bir parolası vardı Frnn-

14' lnkılA.bmm heyecanı bu ordula.
n tnkip ediyorlardı. Hürriyet mn. 
• vnt. uhuvvet bu ordulan bir mu
' b!nne lınğlıyan tek scsU. Orta 
c:ag t' temi ilga cdilmJe, aristok • 

- Çünkü bir mescledon iba.lı3et-
m. .. .t lilzım. 

- lfa.kAt öyle za.nnediyonmı ki 
mdi zemiıı ve zaman mlisait de.. 

b ı ... 
- Şu halde b:ına bir randevu 

v~rnıek lütfunda bulunun.. 
Meliha Cemal bir an tCJ'Cddllt 

( H, sonra: 
- Peki, dedi, hcınon ~dl Bu. 
tıt.m •. 
Ve Şükrtı Mcl!ha.y1 tnklp etti. 

p ındakl kUçUk salona geçtiler. 
IZ<irlar. Mel'.hn Ccm:ıl Şflbil. 

, balm.sma <'ok bcnzlyen gn • 
y..ızUne uzun uzun ba.ktı. That 
onun da "Y(lzU uzun ve zayıf. 

• GUzel gözleri. par! • saçtan, 
• cc duda.klan vardı. Uelihıı Ce • 

ı mahcup, kırık blr tebessllm. 
ŞUkrüye gilldU, gözlerini genç 
cuğun gözlerine dikrnl&ti. Fa • 
t ŞtikrU bu naznrlıın görmfl -
du bJe. Nihayet Şllkrti ı.ik j_ 

bozdu: 
- Nazan, dUn slZe bir l•..,.,.:ıı 

un bahsetmlg ve etz de, izdh n • 
ancak muayyen earUar d:ıhl 

·ndf muvafakat edeceğiniz: söy -

ra.sinfn imtiynzfan ~fp sfipfirOl· 
mUgtU. Hitlerin iso parolası yok· 
tur. Bitlere hfıldm olan fieyler 
cinnet, hırs ve iotlsmnr arzusu
dur. Mnamnfih fethedilen memle
ketleri ezmek ve bu boyunduruk 
altında tutmak içln modern ilmin, 
tağyir edilmiş mahsulli olan si-
1§.hlnn ve makineleri vardır. 

Binaenaleyh mağlUp milletlerin 
geçireceği imtihnnlar çetin ola
cal:tır. Onlara ümit vermeli ve ız
trrapl:ırmın ve mukavemetlerinin 
boş netice verm yeceğine l:endile· 
rini ikna etmeliyiz, 

Geçilecek tUnel!n karanlık ve u
zun olmnsı mümkündür. Fakat u
cund:ı nur vnrdir, bu elimle. at -
!antik mUltü:atmdıı gönderdiği bir 
me0 "j ve bu mülakatın ifade etti
ği BC"mbol'k manadır. 

Cesur Norveçliler Umldinizi kcs
meyinız. Memlekeföıb: yalnız müs
tevliden değil onun aletleri olan 
Kislinglerden ~ temizlenecektir. 

Çekler, mukadderııtımıza itimat 
ediniz. İstiklfıliniz size iade cdi· 
leccl:tlr. 

Lehliler gaddar zalime mukave· 
met eden millctini::in kahramanlı
ğı, askerlerinizin bahriyeWcrlnizin. 
"e tayynrecileriniz!n cesareti unu
tulnııyacaktır. Memleketiniz tek
rar yaşayacak ve A vrupamn yeni 
bilnyesinde hnkkı olan mevkii 
tekrar alacaktır. 

Cesur Ftnnsızlar, ba§mızı dik 
tutun, Darlan ve Lavnlin bUtUn al
çaklıklan tekrar hayat bulmak 
hakkınızın size inde edilmesine 
mıınl olamıyP.cakur. 

Sebatlı ve ces:ırelli Hollandalı
hır, Bcılçlkahlnr, Lllksenburglular 
rcrt muamele gl>rcn işkenceye ma
ruz knlnn hıı.cnletn.ver bir tarzda 
sürülen Yugoslav milletleri, şiın

ıU değersiz !tnlyanlarm to.hakkllm 
hareketine maruz lc:ılan şanlı Yu -
nnnlstan, zerre kadar serfru etme
yiniz. Nnzllerin mundar tema.sun 
'uhlarmm bulnştmnaymız. V~i
;1 ane zaferlerinin geçici saatlerin· 
ıie bllc dU~nnlnra insanlığın ma. 
nevi ıJakilerl olduklarmı hissetti· 
riniz. Yarclım gelecektir. Sizi kur 
tarmnk i1,1n muazzam kuvvetler 
silfılılıınmaktııdır. Omit ve imanını· 
zt muhafaza ediniz. Kurtuluş mu
h~kkaktır. 

Denizleri aşırtarak veTdiği,mi
lşaret budur. Hitaplar ithaf edı1-
t'ü.kleri milleUerc ulaşırsa o mil· 
lı:tlcr feliilrotlerine daha bUyü.1' 
lir cesaret ve sebatla kll.l'Hl koya
rnklnr vo mU5terek davııya hiila 
hizmet ettiklerine ve gayretlerl
rin bosa gltmiyeceğine iman ede-
' cklerd.ir. 

Dllt'kat etmi.., olnıal.Dmız ki, A
merika RclslcUmhunı e İngiliz 
rıılimesslli haklı olarak A tlnntlk 
misakı ismini verdikleri deklArM 
yon ile memleketlerini nazi ist.ib
cladı nihai surette ortadan kaldı· 
rdmcaya kad:ır müşterek bir ta. 
P.hhüt altına sokmuı;lardır. 

Bunu iyi bir neticeye bıığlamnk 
l'izmldır. 1yi b~r neticeye bağln.
na.c:ılttır. 'Mnksadn v-annak için bir 
çok ameli uzlıışmnlnr yapıldığı ve 
harekete geçildiği şilpbcsizdir. 

Moskova, 26 (Radyo) - Sov· 
yet resmt tebliğ-;: 

Şiddetli muharebelerden sonra 
Novogrod 5ehrini tahliye ettik. 
Pazar günkü hava muharebele. 
rinde 6 t.ayyare kaybetmem'izc 
mukabil 46 düşman tayyaresi 
düşürdük. 

l{arndcnizde dip bombalariyle 
bir Alman talıtelbahirini batır
dık. 

Fi a d·ya 
körfezin e 
11 ovyet 

. 
gem ısı 

tahrip edildi 
llelslnkl 20 (A.A..) - Resmen bil. 

dJrlldJğine göre, Sovyet deniz kuvvet.. 
leri 8011 gUnlorde bDyUlt uylat vcrmlQ 
lir. FlnlA.ııdJya kHrfoalndo bir muhri;> 
iki mayn taramo. gcmls1 ve iki petrol 
genWıl dahil olduğu hal~c 6 dllşmnn 
nBkllye gemiıılnln tahrip edildiği bil .. 
dlrllmektedtr. Bir ticaret gemlalte bir 
mayn taramn gcmlBt de ağır bu.sara 
uğrBmIJtır. 

Ftnta.ndlya k6rfeztmlek1 Vlranlahtl 

adam i§gal edllmtıUr. Trıı.kUlr ve top 
malzıınıesııe yUklU 5000 tonluk bir tı. 
caret gemt.11 bntırılmı~tır. MUteaddlt 
dlluman gemi ve mavnalnn huara 
uğrıı.tıımııı ve ateşe verllml.IUr. 
lğUnam edilen ha.rp malı:emes1 ara. 

sın~ 8 adet 120 ilk top aynı çapta 
diğer toplar, cephane ve mDteaddlt 
ktıyıltlar vardır. 

seselerine karşı beslediği sevgi 
del:<ildir. Ylne muhakkaktır kl Hlt
ler harp lJA.n etmek lçln bir vesile 
bulamıyor değildir. HiUer do.ha e
lıcmmlytll sebepler ytlzünden ya
rını dilzüne kndıır memleketin var
lığına kastetm!ştfr. HJtlerin üze
rinde mesken tesiri yaptığı mu
hıı.kkak olıın gey halen birlegmck.. 
te o1o.n muazzam kuvvetlerin art
masıdır. Fakat hııktkt sebep, emi
nim ki, çok gÜzcl bir gıekilde isti
fade etmesini bildiği usu!Une sadık 
l:alşdır. Bıı usul nedir? En ba
sit metotlardan blrldir. "teker, te
ker,, Hltıcr, takip ettlb1 bu teker 
teker vurmak usulil ilo dUnyanm 
bllyUk bir kısmnıı esareti nltma 
nlmıştır. 

Uç buçuk sene evvel, Milletler 
Cemiyeti prensiplerinin çerçevesi 
içinde ve kendilerini gittikçe ar -
tnn bir tehlike karatsmdn gören 
milleUerle kuvvetli bir mildafi bir
lik hareketinin ba ma geçmeleri 
için vatand lanma bir hitabede 
bulundum. Fakat kiıruıo beni d'n
lemek istemedi. Bir taraftan Al
manya sllilhlamrkon diğer tarnftan 
hiç kimse harel:etc geçmedi. 

Çekoslovakya isWfı. edildi. Bir 
.Fransrz hükumeti sadik mütteft.. 

Amcrlknnm ne dereceye kadar kini tcrkettl. Ve müttefiki için 
harbe .glrmeğe hazır olduğu suali" ,ihtiyaç saaU çalciıl'l zaman Vel'
nrit olmuştur. Bu sun.lln ceva.br- diğt sözü tutmadı. Fransız ordusu 
nı bllen muhakkak bir adn.m var- imha edillrkf'n Rusya okşandı ve 
dır. Şayet Hitlcr henüz Amerika· .. Jğfal suretflc bir nevi bitaraflık 
~;a harp ilin etmemlşso buna se- veya ivtirake l!!Cvkedilcll. 
bep tJllphesiz ki Amerikan mnes- ( Dcvcımt f1tlf') 

J7 
lenılşslmz. Daha üç sene birf.bir.i
ıaizi bdtlememW tavsiye ediyor • 
rauşı;unuz öyle ml? 

Meliha Cemal donuk bir sesle 
ıoırtldruidı: 

- Evet.. 
- Niçin luuımıefendi?.. Niçin 

t:ı.ç sene lbekliyelim. Beni herhalde 
eskiden boıi tanıyorsunuz değil 
ııli? Annem 6iZ.in en yakın akra • 
lnuuzdı, Benim bakımda ne lii.zmı 
ea hepsini biliyorsunuz. Bir anne 
kwnı cvlendirirhen damat hn.k • 

tanda nelel' öğrenmek istcree ~ 
bunların hep;3inc ç~te.n vüufsı 
oız, ailemi, servetimi, sıhhııtimi, 
hat tel knrak terimi hepsini hepsini 
inliyorsunuz. ıŞu halde bu tlç senc
lJk staja ne lüzum var? Bu b • 
ulm izzetinefsimi rencide eder 
bir hcl değil ırnidlr? 

- Ben bunda 11..zetlnc!slnizi 
rencide eder mahiyette bir hal 
f 3rmllyorum. Uzun sllren nl!lanlı. 

t•k blr<:ok memleketlerde gııyt>tle 
r'o~ru bir vaziy~t olanık kabul e. 
ci ilmiştir. 

- Evet anıma. bu nişanlanma 
r esmen olursa .. 

:Mctihıı. Cemnl titredl: 
- Hayır, ha.yır, dedi. Şimdi si. 

T.i resmen ~nnlrynmaın. buna 
imkan yok. Davetlere. tebriklere, 
ziyaretlere, hayır hayır, imdi 
bunlara to.hnmmnt edemem. Şim _ 
dilik gayrlresmt bir §ok.ilde nl • 
§anlanır ve ntadn.n. muayyen blr 
1aman geçtikten sonra karar ve .. 
rir ve deriıal evlenirsiniz •.• 

- Ben N azanı seviyorum ... 
- Nazan henüz çocuktur. Hat. 

1 l siz de çocuksunuz. Bu s1zin aşk 
dediğiiılz çocu'kça bir hevesten 
lınşka lb r çcy değildir. 

- Hayır hanımefendi. Biz mü.. 
tck!mil bir erkek ve kadın gibi 
Mribirimlzl se\iyonız. Siz görmU. 
romunuz. görmek istemiyorsunuz. 
li'n.ltııt emln olun ki Nazan artık 
l'e~cı bir knclır. Kndrnla<mı13 
l.ır ar.tın. Ben sn.dece onun ynaını 
ı öz önllnde tutmuyorum. Nnzn.n 
m rttir, mukavemetlidir. S vmc -
ı ini bilir ve c:ıdıktır. 'fam bir ka
dında bu anma.sı ljzım olan ootUn 
hususly tlere maliktir. Bırakın 
da biz de ımadet.lmizi tatmnğıı 
başl.ıyıı.lrm. Hay.:1.t o kadnr ku;adır 
ki bu sa3dete, bu zevke doynın _ 
ıfaıı ölUm insanın yakasına ~apı • 
rıır ..• 

Mclihıı Ccnınl bir oovııp vere • 
rnlyol', bocalıyordu. Şilkril devnm 
ı:ttl: 

- Üç sene, dllşünUn bir kere. 
Saadetten, hava.tıt.an üç ec:ne kay. 
bt'tmek çok müUıiş bir şey değıl 

2 Ağustos 
iluftanüı 1 ncı lill)'lada 

ooktmn 26 nğwıtosda ım,ıar. Biz ıe 
to u mukaddııB bir ır.aferlu ba(ie 

lııngıcı olan mukadıJeR bir gün C>la. 

rnJ' hatırı rrz. 
ÇUnkU lıııı;wı bir nıJlletln tnW, ye

ni bir istikamet nlıw tı. Bu lstllw.. 
rnıJt 10 cm·dlr değlıımedJ, ~Unkli, biz 
TUrli nılllutinln wi.ıcadele.slnde bcıil'• 
rl, lnsanl hU~·lycUer 1:trU.)·or, onun 
~areriııJ ııı.sanhğııı. sullıun, zaferi sıı

yıyorduk. Nltclliın baglln bls ı&JIU 

davııyıı. o.ym hllvlyete snnJm 
nuyoruz. 

Türl 1 ılklAI milcadelesl 

bulu-

mlllctlnln olduğu kndw', bUttln mıı. 
lctlcrln 1 t.lltldll, bütün bllrıi)·cte 111ı. 
snmıe, lnllWllann b\lniyete lka1'1Jla 

mnsı ldeo.llnJ temsil eden bir tıue
kettt. 

8erliD, %6 (4..A.) - AJmarı ı.,n.. 
mandanlığmm tebllll: 
Şark oepbUlnde hareWa metocnu 

ve muriUakl,J9W bir llU'elte deYam 
edilmektedir. 

Dlln gUndUz, :tngnterenm fark ._ 
blllndeld ukeı1 tuıat bombardııD&n 
edllmlııtır. Baft§ ta17areıert dlln gece, 
Salnt Georgaa kaııallnd& bir npur 
ka!llesUe birlikte ilerlemekte olan 
600 tonl1Ato1ük bir oflebl batum!Ştır. 

Şimali Afrlka4a Alman atukal&n 
24 ~ gQnll 'ft'I 25 aguno. geceal 
Tobruk Umanma hncum etml§krdir. 
A tııan bUJilk ~pta bombalarla Uman 
tC81.8atJ tahrip edllmlf, bOJ11k blr u.. 
caret vapunı hasara utratıımıı ve 1ıı. 
gll1* tayyare daft bala!7a1an muha • 
rebo harld edDmlfUr. 

DUn ıceo hıgtım tayyareıert Alman 
yanın garb!De ve cenubu garblsloo hU. 
cum etmlf1el'M de s1kre d6ğer neUce
ler elde ctmemlglerdlr. Tayyare datı 
be.taryalan 7 dtışnıruı tayyare&1 dQ -
ıUrmll§lcrdlr. 

Dinyeper mın ak&
sında buyuk 

elektrik san ral1 

Almanıa
ra ge ti 

llerllıı, !G (A.A.) - D.N.B. 
Alman ordul&n tanıtuıdan :BU~ 

nl ordulan bD.ktycstndcn gılmdl teııı 
lenınlt bulunan mmtakadfı ~JetUı:!I~ 
ne 1932 sene.sinde bn§laıuı.n ~ 
Dinycpcr elektrik santralı dıı \ 1:1" 
Fabrika Ztlporlye §ehri vo suıarın j 

kmmo. uğrıyan Klçhaa köyilnUn cJ\~ 
rmdo. Dinyeperln §clAlelcri uzerfll 

1 
bulunuyor. Dlnyeper el klrlk sar.ır:r. 
nın ı;ok bllyUk bir ehemmly U ' 

nı-' dır. ÇUnkU birçok mWılm sanayi 111 
cascaclcrlne elektrlk c reyanmı tt~çU' 
etmektedir. Bu elektrik sant.rııll V'fr 
in&§ edllm bmd yolu ne, gcmııer ,,. 
ypertn mansabından Klyefe kadar l{or• 
debl!lrler. Dinyepcr Pctrovsk ilt- r 
:~ ndası arıısmdo. bnlunan k:ıY31' 

2G ııtwıtost.a. b:lol.ıyıın mfer ııalıa. 
hı l!Ulh ltln harp odcıı, mllU bAk1. 
mlyet için döJ;rUsen b!r mıııettıı 9'111 

mUl'.adelMlydl. Bu m cadcle rnuftf. 
tak oJdu. Ve cumhuriyet. tarlhlnla 
8ulh prenıdple.rt, kunoUnl bu harp.. 
ten, bu mllcad<'Jcdcn, im zafr.r cQıı.. 
lcrlndıın a.lmnlıta4u. 

SADRI ERTEM 
• Dlnycperln sulan altında.~ 

ıran pala.mantosu ·Hindistandaki · ra~ 
00 fevkalade bir konsoloslu!1~arınd 8 

toplantı yaptı 
• 
ıran dayanıyor 

Bil tarafı l Del 83yfada 

1nglli:.ler ayni zamanda Basra 
mrntakasmda da askel'i tahşidııtt& 
bulunmuglıırsa da lrak yolile ilerle 
mediklerl z.nnnedllmektedir. Sov -
yet kıtnlnn ise lrana Hnzer de • 
nlzlnln §nrkındıı, bir noktadan As
te Astrabniia doğru ve garp sabi.. 
llnden Rumlye göJUnc do{:;'l'U gir .. 
mlı;lcrdir. 

En mUhlm hedeflerin müdafa
ası için memleket dnhlllnde ta • 
hnnUt etmi3 olan lran krta.lan, 
hava. kuvvetleri müstesna olmak 
üzere, bUyük bir mukavemet gös
teriyor gibi görünmektedirler. 

lngiliz 
gazetelerinin 
yazdı ları 

Londra H (A.A.) - ll.B.O. 
Tahran nı.dyOflUDun dUn ak§&mld 

bir ubllğine göre lnuı pl\rllmentosu 
dUD fevkal&de bir lçtlDlll akdctmi§ 
ve bB§vekll bir nutuk irat et.ınt,Ur. 

• *. 
J..ondra, 26 (A. A..) - Ticaret 

Nezaretinin bir emri mucibince 26 
Ağustos tarihinden itibaren 1J • 
enns alınmadıkça 1rana her nevi 
emtia ihracatı yasak edilnılştlr. 

etmekte acele etmemişlerdir, 
Şimdi a.nlaşılması 1A%ımgelen ci • 
het Tıüıran hUkQmetinin de Hit • 
ler hesabmn. harbetmelt için ma .. 
sum kanı döken V4lnln merhame
te gaya.n deliliğini taklit edip et
mlyeocğidir. İrakta ... e Surlyede 
olduğu gibi tra.nda da. eski öldU 
rUcU atalet eiyaa Umlııden vaz -
geç~lzl göstermek. 

gaz.et.esi Mançester Gııardlan 
I.ı-0ndm, 26 (A. A.) - İngiliz şöyle diyor: 

gazetelerinin mütalealnrı şu SU• 
retle telhis olunabilir: Bu hal Iran için olduğu kadar 

• Tayınis gazetesi diyor ki: bizim 1çln de nahoııtur. Fakat bu i-
lrnn hükılmctlnln lran.da ecne. ş1n yapılması lbımdır. Almanya, 

bllerin meveudlycUne dn.lr olarak Rusyaya taarruz ettiği zaman At.. 
mUpbem telmlhlerde bulunan co • man pUı.nlan muvaffnkıyetle tat. 
vnbr, bu mevcudiyetin bir tehlike bik edildiği takdirde başına ne -
te.5kil etmekte olduğunu tanımak.. ler geleceğini btllyordu. Fakat t.. 
tnn nnudııne lmilnaI, İngilizlerle rnn elinde olan bir şeyi yapmak
Ruslara harekete geÇmekten baş- tan imtina elti. İngiltere ile Sov· 
ka bir c;lll'C bırakmıyordu. yetler B!rUğınln aekerl bir harr. 

Daily Telegroph gazetesi şöyle kete geçmeleri veya lrak ve Suri. 
yıızıyor: yede cereyan eden htı.dl.sterin l . 

İngiltere ile Rusya lranm ısrar- randa tckerrUrUnll beklomeleri 
lı taallUllerlnln kendilerine bırak.. lbmı.dı. Fa.kat bu sefer bu hlicli • 
tığı yeg8.ne açık kapıdan istif_ad_c_s_e_ıc_r__,;,p_ck_tc_hı_ık_e_u_o_ın_ca_k_tır_. __ 

• tstabul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
9!1 No. ıı uıı.n: 
Kllnde, ıımoor veyn banka aroiSeırlnde veya merhun olarak knput bezile 

amb:ıUl.j ve çuval 1ma!iı!e elveri,ıll kaput bezleri bu:\llldUranlar 1'unları ctns1 
mll<tan, nerede bulı.trcuklan ve 1 rndi ndreslerlnl gösterir birer beyıınname 

ile en geç 29.S.041 cuma günU .!l~.:Lt l2 ye k&dar Slrkcd ııman ban umln kıı... 
tında lstanbul ~a mi:aUrlUğtlno bJ:di~lerl mlııt konınma kanununun ver. 
dlğl ııaldhlyete iııtlnadt'n U&.ıı olJn-ı·. (7~4) 

midir! 
Nihayet Meliha Cemal hafi! bir 

nesle şu şekilde cevap vereblldl: 

ğer Nazaııa kal'ŞJ dalma aksi ha • 
reket etmekte devam eder. satı -
detine mani olmak isterseniz, ni. 

Emniyet 
tedbirleri 
ahndı 

'lnıln, 26 (A.A.) - ru;yter ~ 
bildiriyor: 61' 

Hindlstandan trana ı.ıımdlye ıtŞ ı;. 
60.000 too buğday gönderllml§Ut'~ 
buğday kendlBl.yle büyük BritaD !" 
hiçbir kavgıısr olmıynn ve norınııl ptf 
!jClert mlhvcrln talCplerlYJe tll1'e 
İran bnlkma verilecektir. rtıı' 

Mihverin erzak taıebterl ıııc t 
!randa açlık ve sclBlct hUkUrn stıı111 
tedir. 1rana esas l.htlynçlnn kar~ 
c:ık malzemenin gönderilmesi ıcuı 
birler ahnmnktndır. f' 
Şlmdl İnınn ~trol mmtat:ırall' ~ 

mnU garb1do Mc3hed clvannd:ı t& ~ 
ben 3000 kad.•r HlnUl buluııduğ\l ıttf' 
-:mtn edilmektedir. Hindlstandald ,,! 
konaoloslukınrmd;ı derhn' emniyet 
birleri alınması beklenmektedir.:/ 

Alman bonı-
bardımanı 

Sovget 
demiryollart 

Ve ıaşe tesısat 
üzerine teksif 

ediyor 
Oerlln, 26 (A.A.) - Jt.N.JJ. ~ 2• ağustosta Almnn hava klP''P 

lcri hUcumıanm rk cephe8inlD ıı:ı 
Jrez bölgesinde bulunan Sovyct de:, 
yolu teıılsatma ve la§ yolların• 

11 cl.h ctm!.§tlr. Almo.ıı bombe.lo.rt ııı 
addJt demiryolu tstasyonıannd& 
bQyUk tahribat ynpmıaur BirÇOlı 
lıır, kesllmi§Ur. 11-

Gomel bölgesinde Btulw. tıpind fl' 
yareler yere sDrllnUrcealD ao 
zırhlı trenlerine hDcu:n cunışt 
Bombnlar, zırhlı tronlere t kaJ&J' rf' 
detıe isabet cttlrliml3tlr ki. ~ 
molınlllnde trenlerden eser ola rs 
cak enkazı gtırllnUyordu 

- Bu SMdetl hak etmeyi bl .. 
lin, dedi. Sabredin birn.z, inanın 
hana. lkl Uç sene eonra hlribirini
ıd daha ÇOk ısevcceksiniz Tabii bu 
cevap resmi bir izdivaç teklifi.ne 
verilecek cevap değildlr, bunu bi .. 
liyorunı, fakat itlrnf ederim iki bu 
kadar çabuk böyle bir tcltlifle 
kıı?'§ılaşacağanr hiç ümit c.tmiYor
dum. Nnzan benim llla7.arrmda hô. .. 
ıa kUçUcUk bir çocuktur. Ah ya • 
rıı.bbim, nasıl oluyor da bunu an
hyamryorsunuz ! Xazan uimdiye 
kadar yalnız ibenl, annesini 8C'V • 

m!~tir. Çocuktur o ... 

hayet kızrnız sizi bir anne değil, ı-----------

ŞUkıii asabiyetle başmı salla _ 
dı: 

- Çok şilkUr ki, dedi, Nazan 
da biltün dijer kadınlar gibidir. 
Pilhnkikn çocukluğunda afal çok 
sevi}ordu. BugUn de size kıırşı h 
ki!d b r sevgisi vardır. Fa1·nt siz 
de çok iyi b Ursin'z ki hakiki ıışk 
bUltin kuvvctyle hJssedllmeğc baş 
!andığı zaman aile se\·gisl yayıış 
ynvafi ıızahr. BIUrnss:ı, bıı ~evgi 
bir tnzyik mnhiyetfni alırsa, ta • 
mnmen ortadnn kalkabilir de ... 
Siz bunun tecrilbeslnl bizuıt yap. 
mıtı oimalısınrzdtr, BUtUn erkC'k -
ler vp bUtUn kndınlrr hayatlnnn 
da bu tc>criibeyi mu:;nl:kak geci 
rirler. Bunun l<;ln sl7. de şlm<li Nn. 
ı.anm beni sevmc-sirı> hayret rt. 
meyın. Hoyat rolün ti o) nuyor. E 

bir dti.'10aıı görmeye başlıyncak .. 
tır. 

- Oh .. Hayır, hayır. Buna iı;n .. 
kan yok ... 

Diye Meliha Cemal mınldandL 
İki hl.!l kalbini parçalıyordu. 

Keııdiıd anneainden nasıl nefret 
etmlpe Nazanrn da. ayni şekilde 
kendisinden nefret etmOBlni ist~ 
mlyor, buna tahammUl edemlyor
d u. Fakat onu UmlteWJğe dllşil -
ren, bllhıwıa hAJA a.rzu edebllo _ 
ceği genç ibir erkeğin ilk defe. o.. 
lıırak Gcen<\f aine müstakbel kay • 
nanası na.zarlle bakmış olmasıydı. 
Sonra ŞUkrünUn kendisine saadet 
ierinin, Nnzruıın s:ındotinin önüne 
çekilmiş bir mani olnrn!t bakın •sı 
~ılellha Cemalin nynca kal inJ p:ır 
çalıyordu. · 

- Hayır, hııyır. B n kadın de
ğ lim, .. diye dil UııdU. Ben artık 
N'auının annesi dcfililn. Ben, ben, 
Ah biliyorum. işte müşterek iı.kı. 
bet. Fakat ölilmde mUşterek likı.. 
bl't, fakat kim ölUme hoş bir nn. 
zarla. bakabiliyor? Ben Nnıanı 8~ 
viyol'Um, Muhn.kkıık ~.ok seviyo -
nım. Ona ııcınm tabii. l•'akat be
•1 I km sev<.'eck; Ben betbnh t ola. 
cn*1ro. bnıın kim acı,·nc!lk? Hiç 
. Uphı si?. ben kendimi hiıl."ı genç 
\'P .ctizc·I zannediyorum •.. 

(Dcvamt var) 

Amerikad;ı 
buyuk bir \>ıe 1~i 

fabrikası 
Bahriye 

ne aret·ne 
geçti stJ 

~~ ork, ~8 ( ,A.) - ll'ederal ttJ • 
pulldlng. lrnınp ıny st, blnnl:ırWlı 

klnd"riııl, •DT-J. hnllnd bulunilll $ ~ 
ı rl ve nbk -:nı ı r ı edı mcmıo J(U1l , 
to :unıı b hr ve c zarct!ne tc"'1 
mı olduğunu ı..ı rmektedlr. 

Bundan k& b brtye nazırı ~ 
gBnt:ennl3 olduğu blr mektupta~ 
p nyn mlldllrU KonıdOTg, kull1P e 
ya verilecek tazminatı bir iWo.! il " 
ya hakem tariklle tcsblt edllıncS1 ~i' 
tile kumpanyanın akslyonlıırı flC , 
maycsinln de bahriye oezarctl.nı! 
redllmeııı tekllf!Dd& bulurunu§tur. 
Diğer tarn!tan tezgdhl.B.1'111 tıll t 

bahriye nezarctlnin ido.rel!S aıtrnı'S 
rıı.r taallyetc ~ do bal# ' 
mek~r. 
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ah keme 
aıonıarında 

20 inci asır 
Peygamberi ( /) 
~•lda, Beyoğlunda oturan bu peygamber, pazar 
ı:ri kuıı_ caddesınde bir kadının Uzerıne atılarak 

~.'i O llrahk pırlantalı zmcırıni parçaladı 
~ l>&aa.r gUnQ bavaıım gO. 

~aaı dolaymle, Beyoğlu 
'~ 1 rene tramvay yoluna 
~t lk dolup dolup, ta§makta • 

'lltaıtıın bcşlne doğru ller. 
· irdenblre kalabalık ara.. 

"' hpı.ro ' l'8Un, .kendine a-eıı dl. 
..:eryadı l§ltl!ml§ ve her-

t, a in geldiği· tarata doğru 
: u &nda görlllen manaa • 

~. le 
kt "- llılg Ciylnmlş bir genç, 
t1ıııç ~ıuız gJylzııııl~ çok g1l -
~tı..._dnıuı göğcilne doğru 
~tır. Erkek geno kadı-

"' lcı 1500 ;Jra kıymetinde, 
l.etavrozıu b1r aıtm ztıı. 

~l'lllf "'• çekmekte kadm da 
~~ çaJıomaktadır. 
~ lrı, herh~ng1 bir meaele_ 
~ \'ga eden lkt rJ§&nlı veya 

ayınnap kalkıımamııı 
. ı-;lha Çevirerek ıeyre başla. 

ı. ~ Yet erkelr, kadının boy 
., ~ lrı koparmıJ, eline at • 

~t karoısında balkm 
leYrotmekten bB§ka bir 

111 
nı gören genç kadm: 

betı Ye bağırmıştır. Bu adıı.. 
.... bunu tanımıyonım. Ma. 
"'1acakı 
~e halk mUtecavlzin 

'" Ve ke.oelialzı! yaka. 'it ~clri almak t.stcm*' 
tL ~ıı' leınU: giyinml§ ve hayli 
~ ıı, lan adam: 
~~l'l§ıyorauııuz? gidln!z 1.. 
~. Ilı k kr;ymeUI zinciri: 

'llrı <lctnoğc kalmadan eı
~ Parça etmffUr. 

Yettııen pollsJer 1.§e mUda. 
~e nıutea.rrız erkeği hal
~ ~ !le karakola g(!tUrmno

t!lt leınız giylnmlf erkek 
~ ~ra:rtllUrken :ır.Utcmadiycn, 
~§Öyle bağırmaktadır: 
' bu neye müdafaa ediyor. 
~t1lıe İ§I AJJaht&n ırclen e. 

Y&pryorJm. 
~-::: binblr gılc:lUkle kara. 

tıt, ı, ve toplanan halk 

t '° ~ 11Utıda t.&nmmrıı bir ali\!. iti; •dının Ahmet olduğu 
~ecavfzden, tablaUle te
lalltıı ve altm pırlantalı ztn. 
~ ~ l!:ıenı adındaki genç ve 

' \'acıdır. llt Uın~şhut kanununa göre 

't..~i Alıınet h!.rflızlığa te .. 
~.' Yle Beyoğlu cUrmUmeo-

ltıunıtıığlnc t('allm cdll • 

bt~ 
~ sonrıı. da Beyoğlu 

\ tle hkeınea; bıızurun:ı çı • 'b nı rrtahkeı:r.tıde: 
,~re, demı,ıır, bu adam 

t:... 1e tılcbır şe) ıöylcmeden 
"'I. ~ ta\'rozıu zinclrl kapu 'la l'a da paı çaladı 
\ tll lııı ne tanırım, ne de 

> ~~ ~UıılltndUr. Cezaya çar. 
S, ıı:vanımı tazmin et.ınesı. 

ıı ;t 
~6% kıYafoUndCII mektep 

lon Uş Oldu~ nnlaeııan Ab
ıı. ~§Urken siııirll s'.nlrll 
ı., 1 unuyor vı> sıksık J!\fa 
t~ Yordı.. 'lhayet Eleninln 

tı.:ı !lı bitmez ayal!'n kalklt ''e: 
b • d dl, ~n ne hırsızım 
~n bu işi flfthl flhnmlar 

~ it 011
3.lonuodn bulun&nJar 

'ltııı. atıkaba atml\ktnn kendi • 
\ )1 ııı~lardı Abmet bunlara 
'~tcek gibi kr dllertnl sUz 
~ lekrar aıl-ı·rrlne devam 

ı.:~l'bı 
,"11\11-ı~ it, erendim aöyledlkle. 
~trıırı doğrudur Ben bu za.. •t 01 be11yıın. Bakınız, nasıl 

1>1rdu&urnu s17e anlatayım: 
., 1'aç ay <'V"l"ldl. Blrdcn

f vkallldel•kler hisset. • 
ın. td,ı ı b•r gece, Allah 

l't ~!) bana, dUnyndnk1 gü. 
~h. rnaınr er.r.retU 
--~t lllbcr oldL:a-ıımu anla -

~ ketıdlml halka nasrl ta.. 
tlt:;ıaYet ııu sabah Cennet 
tıı. ın, bu movw etratııı. • 

1§11 ....... _ • 
11 -vladım • 

~"'ı aaıon .ıv:ıakn- •lmc!i 
l bı '" " . 

1,lıtrı r dPU olduğunda ııUphe 
'ııy0rı 'di ltu•ak keıllml§ me

~ ardı O lııe parmakları. 
~ it: btıı.lltna gP.Clrecekmll gl. 

&.vr a ıtır§, he~tcanla anla. 

- Bir aral1k b\ıra(!.a da ycnt b1r 
ilham geldi.Bu llbam "ne dunıyor11Un 
y& Ahmet, hanı haçtan toplnyacak • 
tm!., diyordu. Birdenbire ooıtum, 

bahçeden çıktım. ve Beyoğlu cadde • 
·mne geldim. 

Birdenbire gesıertm bu kadmın boy. 
nundaki pırıl pinl yanan istavroza 
takıldL Kendimi alamadım. Ozıcrine 
atılarak kopardnn, zlnnln parçala • 
dım. 

Kadın zlndrinl latlyordu. Fakat bel 
ki gene takar. diye kendisine verme • 
d1m ve polise teslim etUm. 

Aman rica ederim, lstovrozu gene 
kadına vumcylnl. 

HAklm Abmedln dcll oldUğUDU an. 
ıamıştı. Kendisini teskin edici cUmıe. 
lerle avuttu ve t.ıbblndllye gılnderllme. 
sine karar verdi. 

Ahmet bu sabah adliyeye getirilmiş 
ve adliye doktoruna mut.yene eturıı
mlştlr. Doktor da Ahmcdln vaziyetin. 
den ve sabit fikrinden fllpbclcnmlş 

kendls1n1 tıbbı&.411 muı;a;1e>dchanesinc 
kaldırt.ın~tır. 

Vakıa dUnyanm bugünkü vaziyeti 
knl'§JSlnda her lbUll!ı haJ ve fıuılcdc
rek dUnyayı sulh ve aUlr{)na kaV\lptu. 
rııcak bir peygambere ihtiyaç var,lbtl. 
ya.o var ama,böyle bir p<'ygambere değil 
Hem bakalım tıbbıadll mUphcdcha • 
nesi Ahmet hakkında n" rapor vere. 
cek? Belki Ahmet kendisini böyle de. 
ll göstererek hakikatte hırsızlık yap. 
mak makaadfle hareket <'tmııur. 

Not: Dtbıktl yanmttda bahal geçen 
Gardonbar,, yanlı1'1rkla Gardenbftr ola.. 
rak yaulmr,tır. Di\zelthi:r.. 

ADLiYE MlTJlABtRI 

Eflatun külliyatının 
Tercümesi dolayisile 

BeTrak. gUıuıell Akdeııl.ze bir çmar 
yaprağı gibi uznıııın mermer, hcndCSf', 
tefekküı', ölçUlll zevk ve ttkl\ ruemJe. 
keti olan filozoflar '-c san/\tkj\rlar dL 
y&n nasıl bugllnkO hay&tm her ı:a. 

man dikkatle, hayretle tetkik edil • 
cek bir mentel t.cllkkl <'dilemez ki 
A tlna snkaldarmda esen flldr hn\-nın, 
mermer f;atılar altında ıte:tllMı lM'rmk 
sanat sesi hiç do bugUnkU l.ıısan için 

ynbancı dt>-llldlr. 
Sokrnt ve Efll'ıtun lı,olıı bııgl\nkU ın. 

ııana malQm olan lkl ıey.ıcr. baaka ber 
şey glill değildi. Sokra!., Efllitun ,·e 
bUtUn Atına beınıterllerl !!lgam lçnl6-
stnl. ve matdne lmllaıımuııını bllmL 
yorlardı, Ari toknıt makinenin hnrJ
kulAdellğtnl bir rüya gibi 8eZ.lyor \'C 

nnlıı.tıyordlL Eflfitun killJlyatmın t~r
cUmeslne karar ,.erlbnJ olmıun bu • 

g-ünkU ha)ııtm kaynaklan hakkında 

g-Usterlloıı ııuurlu aU\kadan dolayı lln.. 
nrı Ali l'Uccll bllha.ssa tebrik etmek 
l8terlm. Sadri Ertt>m (Vakit) 

Safiden hepimiz memnunuz. O 
- eminim ki - beni babamdan 
sonra sever. Annem üçUncü ge
lir. 

Hayır.. Hayır.. Ona bir şey 
söyliyemem. 'e olur ne olmaz, 
yanımızdan çıkıverirse. aile sır
rım ateme yayar .. Rezil oluruz. 

Fakat, kahvaltımı gct!ren Sofı 
neden işıne gitmiyor? 

Neden bahçede seslerini duv· 
duğum babamla annemin hiz. 
metlerine koşmuyor? 

Bunun sebebini sordum ve: 
- lşin yok mu. Sofi? dedim. 
O hayretle yUzUme baktı: 
- Onların çaylarım çoktan 

verdim. Ş:mdilik hiç bir işim 
yok. 

- Bahc:ede ne rapıyorla.r? 
- Düğün, niMh, nişan islerim 

konuşuyorlar. 
Ve gülerek illw «ti: 

23ic ıJaAiAa !BaşSaşa 
ws -- ,,_, - ~ ~ .._. 

insan Omro, hırsa; 
hırs insan · 

ömrüne benzer 
• 

[ NSAN azim ve irade kav. 
oeti sayesinde her şeye ha

kım olabilir. Elimizden ge.lmiyen 
tek şey ömrümüzün müddEtİni ta -
y;n edebilmel~tir. ihtiraslarımıza 
karşı vaziyetimiz de biraz böyledir, 
C'nun da ne zaman sönüp biteceğini 
bilmeyiz. 

Hırırn tohumu göz, gıdası istek, 
tarlası muhittir. Gördüğümüz, is -
tek duyduğumuz, muhite baktığı -
mı.z zaman coşar; fak at hirdenbir.e 
gözün görmediğine, istediğn kal
madığına, muhitin cansız/1ğına §a· 
hit oluruz. Hırsın devam l:ahsinde 
insan ömründen hiç farkı yoktur. 

• s adet genç 
ı ar ka111pı 

I 

................................................ , 
Yazan: I 

~ami 1/aou~ ı 
............................................. ı 
S AGLAM flkJr, sa~ıam vücutta 

buıunur! derler .• Bıı kıyınetı 

elts11mlycn atalar sözlinU, oUn blr ke
re daha, otuz yedi genç ve sporcu 
TUrk kızının nc§e ve satılık taııan 

topluluğtı arasmda kendi kendime 
tasdik ettim •.• 

Çifte havuzlarda, çam ağaçlarının 

arnsma gömUIQ ve denizle çevrili genç 
kızlar kompıııdnyrz.. Kı.mpm ismi 
"saadet bahçesi kızlar kampı., hlç 
uUphc yok ki, modern tt:!llltkller, en 
bUyUk saadeti sağlıl: ve sa~lamlıkta 

Kamp mlldUrU ve yüune muallbnl 
bayan Jl'alılrr ne BQf muallim Bn. Utet 

ve ... rcnç bir TUrlt kızının müstakbel 
ev hayat.ıtır hazrrlryan pratik dereler. 
den başka ruh ve beden teklmWllnU 
temin edecek özlU bir cetvelden iba
ret,. 

Uamptal<I genç kı:.lann Rğnçlıır Rrl\!!llldakl Çadırla.n 

Kamp me\"cudu, dört ruUsa\"i grup.. 
pa taksim olunmuş ... Her gnıpun ya. 
nmda blrer de reı. var Bu gruplar, 
ııaat yedide gQnıUk mesıılye baflıyor. 
Itır •• ltk merasim kampı& bayrak Q41lı: 

me merasimidir.. BUtUn &Umreler, 
çamtarm ortasmdııki bayrak direği. 

nln etrafında hUrmet vaziyetinde 
mcvkllcrlnl alınca, hep bJr ağızdan 

söylenen isUklA.l mar~e ınnıı bayra. 
ğtmızı yUksek\ yerine asıyorlar •• Bun • 
dan sonra her zUmrcııin iki gUn Jçln 
deruhte c~tlği ev hlzmet!E'rl baııtıyor. buluyor. Bir mUesseseııl.tl 12 yıldan. 

beri ufacık bir Ucrctıe kı.zlarımıza ta. 
tıı oylarım geçirttiği bu knmp, bUtUn 
tnhsll mUcs~cscler!mlzln örnek tuta • 
cakları kadnr mUkcmme! \'C ileri bir 
bulueun ta kenJisid r ... 

lkl taraf iri çamlarla çerçeveli bir 
ltoruluğun denize yakm ucunda bir 
köok ve altı tane sck17flr ktelllk ça • 
dırdan mUrekkep bu kaaıptn, bir yıl. 
lık tr>hıı11 Vl'ya mesai yo1gunluğunun 
haklı tavizi o.an iki buı:uk aylık bir 
tatil devresi gcçlr!Uyor ... Tabiatle baş 
başa, yaşrUarile dert ortaklığı ederek 
sporun fikri ve bedeni gelişUricl çe • 
fillerine hız verilen knmp, hakiki bir 
saadet bahçesinden başka bir şey de.. 

ğil ... 

- Şu bizim beyefendi ne bon .. 
kör bir zattır, küçük hanımcı· 
ğım! Herkesin iyfüğini düşünü· 
yor. Sadi bey için neler söylU. 
yor, bilseniz .. 

- Neler röyltiyon? 
Sofi kapıya yaslandı: 
- Aca"'a çocuğun parası var 

mı? dıve duşuııüyor. 
- Ya yoksa .. ? 
- Amcafiı det;-11 m~? Elbette 

vardım eder .. 
- Hayır .. Hayır. Ben dyle pa. 

rasız. istikbalsiz bir züppeye 
varmam 

- Aman kUçUk hn.nımc:ğım ! 
Beyefendi onun istikbalini pek 
parlak görü}or. Hem 'Siz birr.z 
önre para için evlenmiyeceğ:nizı 
~öylememiş m'ydiniz? 

- Evet ama. böyle kopuklnra 
da varamam ya.. • 

Ah. Qöyle söylemeyin. kti. 
çük hanım! Sadi be~ QOk kibar. 

Kampın mUdıresi bayan Ulviye ve 
Amerikalı mis Nlkolıı bizi engin blr 
mlsatırvcrpcrllkle karşıl&c!.ılar. KUçU.. 
cUlt bllnyesinde manevi Nr bUyüklU. 
ğUn tam hazzını bıırındll'lln kampı, 

her adımda Verdikleri tzruıatıa dol* 
tırdılar .. Bağda solda muhtelif kortlar 
da tenis, basketbol, bezool. voleybol, 
mahdut golf, ok yay ve çeılUI spor. 
tarla mc~gul olan ke.mpçllar, kendl
lcrlnl aıAkadar etmlyen h~r oeye kar. 

§1 o kadar llkayt ki •• mUdlli'Un bizi 
gezdiri§Jle göz1crlle olsun oyalanmı. 
yorl&r •. 

Knmprn güncelik faaU)"lt progra.. 
mı: saat yediden itibaren yirmi biri 
otuza kadar devam edt'n oyunlar, va
zltclcr, merns1m, teflı§, eT hlzmetJert 

n.a.zık bir genç. Böyle bir zaman· 
da ha.ngi damat, kayın valdesine 
bu derece hürmet eder? 

Sofin!n gözlerinin içine dik· 
katle baktım: 

- Sen de farkında mısın? 
- Neyi .. ? 
- Onun anneme fazla hürmet 

ettiğini .. ? 
- Şüphesiz görüyonım, ha. 

ıumcığım ! Ve gördükçe iftihar 
ediyorum. Hem yengesi, hem dl' 
kayın valdesi.. Bizim hammc
fendi gibi k!bar bir kadına bangı 
damnt hUrmet etmez? Fakat o, 
aynı zamanda sizin akrabanız· 
dır .. Kardeş ~ocuklarısmız.. Bi
ri birinizi kUçüktenberi tanıyor· 
sunuz. Bence bu bir kelepirdir. 
küçilk h::ınmı ! Ortalıkta umumi 
harpten sonra erkek kalmadı . 
Ona biraz evvel zUn"c dediniz 
ama. ben eminim ki, bunu ciddi 
olar!lk '-ÖVlcmedini?.. Çünkü. Sa· 
dı bey kat'iyen züppe, hafif 
ıne~neplı bir delikanlı değildir. 

O MF..NHUS GF..CEDEN BİR 
HAF'T A SO. 'RA 

O menhus !!ecey'i unutmağa 
çalıc;ıy r um. 

Sadi o zamandanberı köşke 
uğramndı. 

Guya babamla annem söz ke.:. 

Birinci grup, kampm gUndellk seb.. 
~ini ayıklıyor, ahçıya teslim edl)'or. 
lkincl grop yemeklerden 1K1nra bula
§lk yıkıyor, UçUncU grup ortalık s\1 • 
pUnnek, odaları ve çadırl:ın tanzim 
etmekle meşgul oİuyor.. DördUncU 
grup da l:nmpın açık ha-ra sahası o • 
ııın bahçenin tcmlzllği ile muvazzaf .. 

Bu işler nihayet b Jlunca mUdlre 
tarafından lefti§ cdfilyor şarkı ve blr 
BtlnUlk uyku zamanını n•Utea'klp aa. 
balı yUzmc derslerine ~lanıyor .. De
nizle boğufiArak gUnUn flk yansmı 

eriten l:nmp;ıl:ır 13tlha tir öğle ye • 
mcklcrlnl ylyorlnr •. 

Yemekten sonra bir buçuk saaUlk 
bir öğle uykusu var.. tıunu akpm 

tiler .. Ve kendi akıllarınca nişan 
hazırlığı yapıyorlar. Hall bu 
meseleyi benimle kat'i, müsbet 
bir şekilde konuşmadılar. Hep 
o geceki sözler .. 

Sadi neden görünmüyor? 
Annem niçin bu meseleyi ba 

na tekrar açmıyor? 
Hn.gi suratla?! 
Fnknt o, benim lf.r şey bildi· 

ğimin farktnda c~ğil. Sadinin 
bir iş için Adapazarma gittiğini, 
bugün yarın döneceğini söy!U. 
vorlar. 

Babam merakından ölecek: 
Ben neden Sadiden bnhsetmiyo 
rum diye. . 

Her zaman arıneınle yalnız ka· 
lınca ilk işi beni sormak oluyor: 

- Lcvlü.nm fil..Tini öğrendin 
mi? 

Annem: 
- Hayrr. dıyor. Bu meseleyı 

hic açm~yor. Fn.l:at, fıkrini öğ 
renme~c lüzum var mı? O gece 
konm;tular.. Sözleşt:lcr. . Onlar 
zaten çok cskidenberi b;ribirle 
rini be:en!rlerdi . Birleşmelerı 
ıcın IJövlc bır tesadüf. bövle biı 
vC'slle beklediklerine şüphe e 
dılemezdı. l&e. ist~dıkleni oldu 

- fyj ama, Leylfi neden a~mı 
vor bubahsi? 

_,. A canım genç kızlar ev 
len'llek "'rıhsindcn hC'm hoslan1r 
lnr. hem dı> bunu b r izzeti ncfio., 
mcsclcsı v~p:>rlar. . Yanınd:ı b•t 

MYJl'A - t 

JÜZllle talimJert, Oya.Aı' Ye akpm ,. 
meği takip ediyor. Saat yinDl biri ~ 
tuzdıı gUn!Uk mesai nllır.yet bulmu~ 

herkes yatağına çcld;m! tir. 

Kampta sekiz genç kaa bl.r Çadl' 

hesablle altı çadır mevcut ... Açık ha. 
vnda uyumak lstlyenl<>r ae, kampın 

alı&:ıp kö§kUndekl odalard!. yatıyorlar. 
Her çndınn bir ismi var: ~ta Anka. 
ra olmak Uzere çadırlnr.n .:ı.runıcr:ı 

şunlar: Neşe, nutmatenJ Haltrlabc. 
nJ, Çankaya ve •.. kn::ıplarrn ekseri
yetini Ankıı.rada tahsil c-dcn liseli vt 
t'akUlteli g<:nç kızlarımız te§'kll edl • 
yorlar •• Kamp;n bir doktl\ru VE Ud d( 
hO.Stabakıcı llCM.§lrt!SJ vnr... Marut 
röııtt;cncllerlmizden doktor Mubte • 
rem mliesseacnın heklmı... hCJnflrelcr 
oo HasekJ hut!Ules!uden 

Hafta içinde, kampçılnrrn her tUrll: 
zl.ynretçflcrle göı11~mclPrl ııı mnu 
w .. Bu memnuiyet! blr cfüdplln esas 
dlye kabul cd .. n kızlarımız, hiçbir ıu.. 
retle zlyurelçllcrlr.l göm· k arzu et. 
mlyorlar. 

MUdUr bayan Ulviye anlattı: Tah
slllnl ebeveyninin yanmda husuat ıte.. 

Wlde ikmal etmıo bulurum Ankaralı 

bir bayan, bu yıl kaınpn tşUrak et • 
mi§ • HeuUz on he§ ya,ı:ıcia hUlunan 
bu bayan. kampa llk geldlli gtm bu. 
rndB. oturanııyncağuıı ynna yakıJa 

anıat.ı)orm~. YaııUa.nrun arum • 
cıaı.; samimiyete çabucak uymak mec
buriyetini duyan genı: klZ bttk&O gUn 
sonra bu bayata at11nuıı. o k&d.t.r Jd. 
blr ay ııonra kendlslnl gilnnete geı.. 
leu ebeveyninden kaınpta iki buı;ulr 

ay kalmak Uzcre mllaade!erlnl rlca 
elmlf •• 

Bu ufak hAdlse; tauı a1larını &Çık 
havada tabiat ve arkadaflarlle bqbe,. 
oa geçiren kı:s.larunrZda spor IMl'Ygi.IUe 

birlikte arkııdaflık hilı v.ı ee-Ygia1ni.D 
de gell§U#ıne gtlzel ve açık bir örnek 
addolunabilir! 

Kan asa.ıetini. arcfarda. aır&l&cllll 

inkılA.p cUmlelerile kısacık zaman çer 
çevealnde muza.ffertyetın ıahlka

sma vannakla bUtUn dUnyaya taSdlk 
etUren btıyUk ınllletlmızın: Vücut ve 
adale aaaleUnl de en mutlak ıekllyle 
tahakkuk ettirmek ihUy&ernda bulun 
duğu on sekiz mnyonun mUıterek kıı. 
naaUdlr. 

Bunu en kısa zaınan:iı\ temin et.ınek 
için 1.§o çocuktan değU, anneden be.f
lamak lbım.. Bir ders yrl::nuı u.zur. 
ve UzUcU caaılyeUle vücudu ve dimağ 
yorulan luz talebelertmı.ze, tatil ayla. 
rmı açık ba.va, deniz, ~ n bunlanr 
mtl§lerek terb!yevl çıerçewslnde eğ • 
lencelerle geçirtmek mUstakbel gUr • 
bUs Türk neslinin latlhaall için bUyUlı 
bir Ulzumdur. 

Saadet genç kızlar kaaıpmda pllr. 
s ıhhat ve gtlrbllz kWe.mnızm arasın 
da blr nealln nasıl çeJiklC§tlğinl ya • 
kından g6rUrken bunu t:ntUn kıa mıü 
teplerlınlze tatblk edebilmenlzı iınkb 
ıarmı dU,UndUm •• 

bahis a~Jlmca kızarır bozanrlar. 
Böylece aradı\n tam bir hafta 

g~mişti. 

Sinirlerim bir deneceye kadar 
yat?Şmışb. 

~imdi Nerimaru dil§Un(lyor. 
dum: Acaba Turbanla mUnase 
betini ilerletti mi? Zavallı Ncri 
mnn.. Kendini mesut sanıyor. 
Gözler!n'i aşkın ateşi bUrümUş. 
etraf:nı görmüyor. 

Nerimanı hatırlarken. §İmdi 
bir rüya gibi gözümün önündeı . 
ancak hayali ooer,cn İffet Melih" 
düşünüyorum. 

Neden? 
- Evet, neden dü~nüyorum 

onu? 
Bahçede yn.lmzca bir ağacın 

dibinde otururken, şe)1.an içime 
garip bir his verdi: !kisini muka 
yese etmek. 

Yani Sadi ile İffet Melihi.. 
Fakat, bu muknyescden ne çı. 

kacak? 
Hem bu pek mfınasız bir mt 

ka ·ese olmaz mı? 
İffet Melih kUltUrJn. kafası 

olgun, uzağı ~ören. gilzel ve 
daim:ı makul konuışnn bir genç. 

Sadiye gelince . Oh. onun ar
tık adını bile :mmak istenrlyo 
rum. Daha açıkçası, ondan ft o 
nun ~(bl crkeklerdw nefret ediyo 
rum. 
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S OMER BANK 
Çeviren: MUZAFFER ESEN Yerli Mallar Pazarları 

ka'" ümit ederim ki heyecan· 
dan deli gibi, bir halde olan 
hızıma l<arşı da ... 

Bu bitip dükennı·~k bilmi· 
yen sözleri dinlerk~n Poin. 

-1- terle komiser y.'\vaş yavaş 

Misters Mnrkham b w k kapıya yaklaşmağa çalışıyor 
ogu lardı. Fakat rlaha oraya ye • 

v ~ öfkeli bir sesle: 
tiş-emeden kapı birJenbire a-

- Ba müfettiş, bu sualle. çıldı ve misters Ma:-khamın 
r'niz hiç de yerinde değil. korkudan deli gib5 "llan kızı 
.. J zavallı kızcağızı ben öl • genç misters Layng rüzgar 
.ı .irmedim. Onu:ı cesedini gihi içeriye girdi. 
mutfakta döşeme altına ko· Kalterin Layng, yahut aile 
yan da ben değilim Cesedi s\ fertlerinin arkadaşlarının 
ı:..;ıgün balayı s~yahatinden umumiyetle kullnndıkları gi. 
.:lönen damadım keşfetti. Ve bi Karin, yirmi yaşına naza -
::.erhal polise telefon etti. ran gülünç bir surdte genç 
l\1ahallemizın komiseri gelir görünen güzel bir kızdı. Fa· 
gelmez Sko'"land yarda tele· kat hiçte korkudan deli gibi 
f ,m etti ve sizinle konuştu. görünmüyordu. Hafiye:ıe 

Bu seste, keşki böyle yap- doğru ilerlerken biitün soğuk 
masaydı diyen dargın bir kanlılığını muhafaza ediyor
mana vardı. 
Kadın kısa bir sükuttan du. Karin karşısında zayıf, 

uzun boylu bir adam gör'1ü; 
sonra Fö~e b;şlad~: . hareketlerinde faaliyet ve 

-.-. a at ama ımın vn:ı:ı· sürat okunan bir adam. Bu 
f '>tnı yapmış olması benım d k"" d" k' 0··zle .. 

d f 1 1 a am osey ı, sa ın g '"' 
bura a ena muarnc e ere ~a rinde ve ka alı dudakları:rıda 
ruz k imam ve hakaret gor- ı d - k P d" - · k . . b. b b t k"I u ogru arar ver ıgı, ve a. mem \ctn ır se e eş ı e" 1 d h l t w k • 

P ı. . ..t hA rar arını er a. yap ıgı o u mcz. o ısın namu ena ı d 
ı. d h.b. l d w b" nuvor u; ... u ret sa ı ı o ma ·gını ı • K. . d h , .. l .. 
iı:.r: "'r ,enim. Polis salahiydi· . . arın ı:u a amın w er mr u 
ı oir haddi va•·dır. R~ca ı ıtı~nd~ l.ayı~ oldugunu ve 
c _ · m, sözümü kesmeyiuiz. vazıfesını d_?ını ve tam ola· 
r ·nun aksini söylemeniz bey rak yapacagını anladı. 
lıude olur. Size tekrar ediyo- - Başmüfettiş Pointer ile 
rum: Bu cinayete dair hiçbir müşe~ef o~uyorum aeğil m!? 
:!ey bilmiyorum. Ama hiçbir Ko~ıs~r bıze bu mes~IPnm 
şey .•. Halbuki siz b3na bh·ta. t~hkık~le meşgul o:a~.g~~ı~ı 
kım telkin erle bunun akıoini soyledı. Bu zaval ı olunun 
söyle'"mek... kim olduğunu ve kimin tara. 

Vulviçe en yakın polis rner fmdan öldürüidüğünü kır<!ş • 
~czinden gelmiş olan komi • fedeceğinizi ümit ederim. 
:!r kadının sözünü kesti: Mister& Markham homıır • 

- Affedersiniz mis MMk- danarak izahat vertli: 
ıam .•. burada hiçbirimiz, si• - Başmiifetti§ içimizden 
e hiçbir şey telkin etmek nİ" lıirisinin bu cinayeti işlediği. 
etinde değiliz. ni sanıyor, hatta bF..nde,ı şüp· 
Misters Markham soiuk beleniyor. · 

>İ r ta vırla fikrinde ısrar etti: - Anne! 
- Görünen köy kılavuz is• Karin, dudaklarından fır 

temez. lıyan bir kahkahacığı zaptet 
Başmüfettiş Pointer cid. meğe çalış'"ı. O her vakit ne. 

. diyetini bozmadan cevap ver şeli bir kızdır. 
di: Komiser de istemediği hal-

- Fakat buraya geldi~im de tebessüm ederek kadının 
vakit beni güzel güzel karşı• sözünü kesti: 
lamıştımz. - Bunu da nereden çıkar 

Başmüfettiş geld1ği daki • dınız, misters Mal"kham ! 

1 
Misters Markharo sözüne ı 

devam etti: 
- Baban Duglas ile bera . 

her yazı odasm.Jadu. lkist · 
nin de derhal buraya gelme· 
ferini söyle. 
Kadın, büyük bir tehlike 

karşısında bulunuyormuş da 
müstacel hir yardıma ihtiya
cı varmış gibi konuşuyordu 

- Şimdi gidip cesedi gör
mekten başka yap:lacak bir 1 
işimiz yok. Hayir, teşekkür 
ederim. Komiserle hususi ko
nuşmak istiyorum. 
Ve, misters Markhnmın söy 

liyecekforine bu suretle daha 
ağzından çıkmadan cevap 
vermis olduğuna memnun bir 
tavırl~ kapıyı açtı ve çıktı. 
Kapıyı kaparken mis'ı:ers 
Markhamın kızma söyledik • 
lerini işitti. 

- Gizli konuşacaklarmı~, 
anlıyorsun ya Karin ... polisin 
kötü niyetleri var; ve ... 

Müfettiş ve komiser bu sö· 
zün aşağısını işitemcdiler. 

Pointer mırıldandı: 
- Polis hakkında kötü dü. 

şünceleri olan bir kadın. 
Komiser yavaşça cevap 

verdi; 
( Devanu var) 

MÜESSESESi MfıDtlRLfrGfJNDEN: 
OtommaUk tezgA.hlarla çalışan fabrika ve mUe~eleriıı her nevi pamuklu iltlbaalltmı tmal&t 

mn raptctmJye ve bunlardan 1705 ve buna ek 8018 aayılı kanunlara 1stlnadeıı evsafı teablt edilen ıcal"" 
e bunlar haricinde kalan ve takat amballj malzemest olarak kullatıılabllecek olan her nevı paınukl" 

ın uk elden mUbayaa ve tevzilne 3t80 numaralı mWI korunma kanununa mllatenıt 190 sayılı 

eti karariyle 25.Vfil 941 tarihlnden itibaren İktısat VekAletl aalA.hlyettar kılınmıştır. Aynı karat 

ek eldcn mubayaa ve tevzi işiyle lktısat VekAleti namına Sllmerbank ve dolayısiyle m~saeseuıil "" 

.1i§Ur, Blnaeruı.leyb yukauda işaret edilen kaput bezleriyle &mbalJ.j malzemeai olarak kullanıla~ 
anları imal eden fabrlkb.larm 25.VIlI.19ıll tarihinden itibaren plyaaa ve alel!lmum mUstehllklerıe keııdl tJll" 
llko. ve irtlbatlan kf'Bilı:L1~ olup bu maddelere mllteallik tevz!atın tamamen müessesemiz tegkU• 

nUesscscmlzln talimatı da.Jılli.Dde yap lacağını bildiririz. Blnaeı:ııleyh İkUsat Vektletlnden bu meVSU

tebllgat almııı olan bi.llllrıum fabrika. ve mUesseaeleriD derhal mteıısesemız. pamuklu ııubcııiyıe tema" 

ınUtemmim teslimat almüları lAznndır. Herhangi bir suretle henU.z butebliği almamı, oJabDeet11 

kaput bezi veya pamuklu amballj malzemesi imal eden ve otomatik tezgah çalıııtıran diğer fabrikıt ,. 

riD de ayru hUkUmlere tab! olarak aynı suretle hareket etmeler! icap ettiğini llA.n ederiz. 

i • • - • • • • - - ' • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRıP, ROMA TiZ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI OERHAL KESER , . 

icabında günde 3 kafe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKINJNIZ. H~ 
Pullu Kutulan ıa:ırla iıteyi niz. 

. .. . .. ... . .. 
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1
. LA- N _____ ...... 

tS.80 Serbest 10 20.45 Bestek!r el- 1 A•••n•••••••••- -
ıs.40 ~~~:salon ::a:~ ;;~; r' S u·· M E R B A N K 
19.00 Konuşma tak~..mi 

orkestrası ıı 00 Ziraat ı 

19·1~:€~::~~~ :~4~~~~u~~:: ·Yerli Ma.lla.r Paza.r1la 
19 411 Fasıl heyeU mlı:ıiği proğ. 
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test mtlzlğl (Pl.) 

Bew>ilu Halk Sineması 
ı - Bny teldn Yeni dünyalarda 

(26 kısım tekmili nlrden) ! - Oesur 
Muhbir (A\•ıuıtur). S - Şarlo Teni 
(ltomcdl). 

tr~'Nl SU.NNEETÇl 

NURi ESSiZ 
SUr'ut ve Emniyet 

\f\lracaat yeri: Aks:ıray Kıı.mkol 
l<a~ı~ıntln Husus; Dıı.lre 

1 

MOESSESESı M000RtYET1NDEN: 
3780 numar lı mılli korunma kanununun verdiği sa!Ah!ye.t.e istinaden huaust fabrikalar da dabH 

otomatik t.ezgllhlarla ıstlhsalde bulunan müesseseler tarafından imal edilecek her nevi kaput 

\j malzemesi olarak kutlanılabllecek pamuklu dokumaları tek elden mUbayaa ve te~l 190 sayı1ı •" 

cycU karariyle İktıso.t VekAleU memur edilml§ ve bu vazife mczkür vekillet namına SUmerbank'• 

lyte mllcssesemlze verllmiı;Ur. 

Mevzuubahis kanr 25.'l 941 to.rihinacn itibaren meriyete glrml.§tir. Binaenaleyh bu tarihtell 1 

ıut bezi ,.c paır.uklu amballl.j malzemesi yapan fabrika ve m·lesscselerfn piyasa ve mUşterllerlyle tıll 

it her nevi altı.ka ve irtihatT kestlmlş bulunmaktadır. Mevzuuhaı.ıs mamul!"r bu tarihten IUbaren 11! 

'l!Ubayaa ve tevzi edi:ecıehtlr. Bu mamullerden piyasaya ayrılacak kaput bezleri SUmerbank paıtıU)lf 
'lrı mamullerinin hııl~ roUessesemlz tarafından yapılan tevzi ~easo.u dahilinde ve mllessesemlzden bU 

kadar k"ndllerlne mıı I VP.rlkıı tUccnr ve esnaf \·l!sıtaa!lr t,.vv.t olunacaktır. 

kadanheri polis komiserile 
yalnız kalıp birkaç kelime 
konuşmayı ümit ediyordu. 
Fakat misters Markham bu 
konuşmaya mani olmuştu. j 

Başmüfettiş sözüne devam ı 

__ Hika9:_j K 
ediyordu: ı 

- Buraya gelir gelmez si· 
zinle konuşmamı istiyen siz
siniz. Bana ehemm•yetli şey. 
ler söyliyeceğinizi de ilave 
etmiştiniz. Bu ehemmiyetli 
malumatın ııeler olduğunu 
sorabilir miyim. 

Misters Markham cevap 
verdi: 

- Size, kocamla beraber, 
bu mobilyalı binayı altı aylık 
kiraladığımızı, burayı dama. 
dıma bir düğün he'.!iyesi ola· 
rak verdiğimizi sô}'liyecek • 
tim. ğer bana söz söylemek 
için vakit hırakmıi olsaydı • 
mz kızımla damadımın şim 
di kendileri için bir ev yap· 
tırmak'"a olduklarını öğren. 
miş olacaktınız. Damadım, 
komiserin de bildiği veçhile 
inema işlerile meş~u)dür ve 

lıer bakımdan sevımli bir a. 
damdır. Rica ederım gene 
sözümü kesmeyiniz Bu eve 
dair her şeyi tafsilatla bil • 
meniz lazımdır. Bl~ hususta 
size en iyi bt-n ma!Umat vere 
bilirim. FaY.at siz hl nları öğ· 
renecek y<>rde ber.df>n hir ta· 
kım itiraflar koparır.ağa kal
kıştınız; beni bir st c ortağı 
yerine koydunu2; mutfağın 
dn.,emesi altında vatan bu 
zavallı öl;iyü tanıdrğ•mı san. 
dmız. Salahiyetleri~izin hu • 
dutlarmı aşdıkça aştınız. Fa· 

Odanın kapı ı vuruldu. Doyl 
k~lanm çattı: Canı sıkılmıştı. 
Bir kere, kalkıp ka"' ı açmo.ğa 
gidince on beş dakikadanb 

. ba..5ladğı iş yarım kalacaktı. 
!kincisi, o gün kimse ile o"(;ı .ış 
mek istemiyordu. 

Kendi kendine: "Aç.m.ıyaca. 
ğ·m,, dedi. Yerinden 'bile kımıl· 
damadı. 

I{apı t~krar vuruldu. Kapı , 
çalan sanki Doylun odasında bu. 
lunduğunu biliyordu ve açma:-. 
için l!'lrar ediyordu. 

Doyl gene açmamağa ka;-ar 
verdı. Kendi kendine: 

- Muhakkak ev sahibidir, de 
di. Aybaçı gelince bir günür tl 
geçirtmez. Para istemeğe gel. 
miştir. 

Ka h bir daha çalındı. 
Doyl: 
- Bu kadm•n elinden kurtu· 

luş vok dedi. fn _,,,, tutarsa k ' '· 
yı lrırar girer, sonr kapıyı gene 
barı1. ödetir. 

K:ılktı, yavaş yavaş kapıy,ı 
doğru gitti. Sonra hiddetle tolr
maı!ı revirdi. act· . 

K 'lrı:ııc;•nda, ev S<>r;hinin .-sıJ· 

çe'ırec:i verine cii2t-l b;r genç kız 
,r .. zil P"Ördii. t.öziirıe ilk ~r>ıa l 
""V, kızın kovu mavi gözleri ol. 

... du. Kızın ,.iizil"'<1<' hafif bir te· 
lw ·m vardı. 

Doyl hem hayret, hem hay 
ranl,1<1a kapıy1 tutarak geri çe· 
kildi. Gerç kız ıÇcri do?u bir 
adır attı. 

n ..... ı ,,.,,,,...:ı;n; t • ....... rak: 
- Bııvı•'"''" ele ı: 
Kovu --avi g;t ... ır. 1 ··~ i"erl ~-r .. ~"ıı pf,.ııf, ... .., h,, 1nn • T".,ı.; 

,..,r ~ 

~ı olan dçekli kağıtlar, yerler 1 • 

ki ga::. teler ("l'özüne çarptı. 
- Rahatsız f'• •hn, dedi. Meş· 

guldünüz galiba? 
Doyl: 

Estağfurullalı, dedi. İşim 
yoktu. Gazeteleri kanştırıyor. 
dum. 

- Evet, duydur.ı. Kapıyı bir 
iki kere çaldım: Ac;madıruz. Fa· 
kat içeride bulunduğunuzu anla. 
mış:bn. Kağıt sosleri geliyordu. 

Doyl, kc di kendine: 
"- Tuhaf bir kız, dedi. Ne is· 

tiyor acaba? 
Genç kız köşedeki sandalyeye 

otururken: 
- Burada komşunuzum. Bili. 

yor musunuz" dedi. 3 üncü katta 
oturuyoruz. 

Doyl hayret etti. Aynı apart· 
manda oturan bu kızı niçin şim
diye kadar görmemişti? Belki 
görmüştiide farkına va?Eamı'"tı. 
Çünku kız, omın bı·ra.da oturdu
ğt:mu biliyordu. 

Dalgınl.ğını :•: .. ;ıf etmedi: 
- Evet. dec!i. Bir iki kere gör· 

ır.ü!i'İüm. Fakat şimd: birdenbire 
tanıy. machm. Bıraz dalgımmdır. 

- Dalgınlık bu gibi hallerde 
mazur görülür. 

- Hangi h~-ıllerde? 
- Sizin şimdi bulunduğunuz 

hnlde 'O • hayatı b<:n de ge<:ir. 
dim, b·ıirim. 

:>ovlkı7..a baktı. Kovu mavi 
gfü•Jü 1· ?. ""1ilüm:liyordu: 

- Ben de vaı ~ııe sizin gibi sı 
kınt'h b'r h'"·at ya!=:rt(b~ •. ~f><"' 
lr,.i P"'~aha )'"il r ·l{i!') dikerek 
ekme\ ve kitap paramı tedarik 
ederdi:n. ~U7.dUz ' Pktebe '· 
~e~<iim . Knq kP-p hAvath91 brk-

kınlık getirdim. acılara taham 
mili ettim. Bugün hayatrmı kur_ 
tarm:ş bulunuyoru~_,. Ve .• 

.··Ve benim hayatımı kurtar. 
mak istiyorsunuz . 

Gen çkız durakladı Sonra: 
- Böyle bir şey söylemedim. 

dedi. Sizi bura•ra baş!rn bir şey 
için görmeğe geldim. Sizin gibi, 
hayatta acı gören. ge<'inmcı:;ini 
güçlükle elde eden ve belki de 
hayattan bıkan ve istikbal için 
ümit beslemiyen birisine ihtiya
cım var. 

Doul hayretle bakıyordu. Genç 
kız devam etti : 

- Belki yarulmış olabilirim. 
Onun için size bir sual soraca. 
ğım: 

"Hayatınızdan memnun mu
sunuz, değil misin.iz? 

Doyl, genç kı7Jn fikrini anla. 
mak istiyordu. 

- Değilim, dedi· 
- O halde, si7.e ölümü göze a-

lacağınız bir iş teklif edeceğirn: 
Yüzme bilir misiniz? 

- Biraz. 
- Pekala. Ben meşhur kadın 

yi.izüci.isü !-.laidiyim. Belki işit. 
mişc;inizdir? 

Doy) gene cehaletini meydana 
vurmak istemedi: 

- Evet. dedi. Gauteler siz· 
den bahsetmişlerdi. 

- Hala da ediyorlar. Şimdi a. 
sıl meseleye gelelim: 

"Plonj<Jl1 yarışlarında l::rdı
ğlm dünya rekorundan sonra 
Nevyorktan mektuplar aldım. 
lşte bir tanesi. 

Maidi çantasını ac:;tı. Bir mek. 
tup cıkardı. Doy! 'a uzattı. 

Mektupta şun1ar yazılıydı: 

"N euyorl;ta tertip etmış oldu· 
ğumuz büyii.k dünya Plonjon o. 
yımlarında en güzel numara11ı 
si?in yapacağınızı düşitudük. Bıı 
numara, otuz metre yii.kscklikt.011 
bir buçuk metre derinliğindeki 
sıqın atlamaktır. B1< numara bir 
erkek J/iiziicii . e beraber ıınrnla. 
caktır. Bu. arkadaşmızı bulmak 
vazifesi <le size verilmiştir. 

0 ,111m ilcrcti olarak qerek size. 
gcrrk arkadaşımıza onar bin <lo 
lar tah~is edilmiştir. Teklifimizi 
kahul ettiğini::: takdirde ayın 26 
.<tınakadar bildirmenizi rica ede· 
riz.,, 

Doy! mektubu okuyup bitir. 
dikten sonra: 

- E\•et, dedi. Size yapılan ve 
sizin de bana. yaptığınız teklifi 
anladım: Son derece tehlikeli bir 
oyuna gireceğiz. Siz Plonjondald 
meharctiniz sayesinde bunu bel 
ki muvaffakıyetle başarabilirsi. 
niz.Fakat ben, kendimi doğrudan 
doğruya ölüme atmış bulunaca
ğım. 

- Yüzde bir muvaffak olmak 
ihtimali de var. 

- Evet, yüzde bir. 
- Kabul ediyor musunuz? 
- Kabul etmeden evvel bir 

şey soracağım. 
- Buyurun. 
- B®u niçin başka birisine, 

yani mu\•affakıyetle başarmak 
ihtimali daha fazla olan bir yü_ 
zücüye teklif etmediniz? 

Maidi gülümsedi: 

, üçük tiln1aJ 
l Ho ırupona elıleoerea& 

nırme UAoJan ita SOi' 
raaız OdfredlJ~. 

rondereı. okuyucıo1ar11' ~ 

mak Uz.ere .nıı ~r 
lerl IA7.nn.) 

E.ıılenm• teklifi~ 
• Ya~ 34, orta bo) liıı 

açık esmer, eUne do ;ut f 
kanşık kıvırcık aaç1., 1-.J 
bilen orta tahsilli, seııi t'.J.. 
a.ıetıerlnden blrlnl çaltJ' 
den namıııııu, oeretı. ":tt-1 
mUtcnııs!p, yakışıklı, o-

ne lUmRt edilir devlet 
tüccar, evine merbut ııi' 
lenmek l.stemektedlt· 
(Şans 2f8) remzine ı:rıO 

o:a:a; ::.~n':: ~~{u:: ~ 
damlı, kibar tipli, bO§ç9 

sil bir alle kIZ!, yUk9~.I 
ınUş ve görmekte bul ~ 
geçindirecek kazançll 
da bir bayla evlenıne1' -
(Papatya 300) remzıııe 

MüteleTrik: 
23.8.9U cumartesi ~~ 

hamil para cllzdanıını 
smda kaybettim auıaıı' 
rayı hediye edlyoruı:rı. ;, 
adresime göndermea!J)i .,.iJ. 
Deniz tıtğmenl AbdUI ',I 
tstlkI!I caddesi AnadoJ1J 

- Gayet basit! dedi. Evvela, oğlu 

oyuna ~irmek istemezler. yona 2 dakika meu.ted' ,,, 

erkek yüzücUlerden buna cesareti • Kartal Maıtepeııtııd" 
eıiP.n olsa bile benimle beraber mevkimde Bağdat cad o" 

(Sonu. yarın) rabbaı &r11& acele ola~.., 
"ir.:lıaıııı _________ cım_a. __ rm_m::ı _ _. ______________ ___ ___________________ .; UpleriD Vakit gazetdll""" 

clmfle~ 


