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General 
dö Gol 

Garbi Afrikadaki 
Fransız üslerini 
Amerikaya 
bırakmak 
teklifinde 
bulundu 

--0--

Bana mallabll 
AmerUradaa 

mubrlpler istedi 
---0-

Amerika hariciye nazırı 
iae dö Golü tanıınadık • 

larından bahsediyor 
Brıu:zaa\'flle :ıs (A,A.) - Garbi 

FranBlZ •lmanl&rmm blrleşlk Amerika 
,a. car mukaveleıılle ktralanmuı me. 
acı~ hakkında Fransız hattılsUva 

A!rlkasmda Brazza.vilde Nevyork Poat 
gnzwte tnln mümessiline beyan:ıtta 
bulanan general dö Gol §Öyle demiş. 
tir : 

Bu Umanları bll~k Brltanyannı 

AU88 Okyanusundaki U.s!erinl kira 11. 
~esine benzlyen uzuı. vadeli kira 
mukaveleslle birleşik Amerikaya bı .. 
rakmağı teJ<llt ettim. Fakat bunun 
mukabl.llnde bana muhripler 'lrerilm • 

_.. Devamı 2 nci ııayf&\U 

Alman fevkalade 
tebliği 

22 inci Sovyet 
ordusu 

imha edildi 
--0--

Sovyetierin 
zayiatı 40 bin 
ölü 30 bin esir 

-~ 

• 
ıran 

hadiseleri 
Ej gani standa 
Büyük ehem
miyetle takip 

ediliyor 
.--.('>-

Efgan is-

ı · Baskıya 

Verirken 
üç günlük 
bir harpten 

sonra 

" ıran 

tanda100 
Alman 

var Şark cepbeslnde Der leme esnasında blr Alman mltmlyözil yı •l kenarında 1D8V7.I alarak piyadenin b.ıırek.Atmı 

mukave
metten 

vazgeçti 

Alman 
orduları 

Dlrt cepbe e 

Bunlar henüz 
Efganistandan 

ayrllmıya 
başlamadllar 

Simla, 28 (A.A.) - lran h~iscleri 
Efgani.standa büyük o!r ebemmlyeUe 
takip edilm6ktedlr. Buraya gelen ra
porlara göre hallhazırda F..fganlııtan. 
da yüz kadar Alman tebaası vardır. 
Bunlar Efgan n~!la nezareti emrin • 
de yol inşaatında, sulama işlerinde, 

mensucat ve rıeker tabrikalarmda ça. 
Jıgmaktadırlar. 

I Dün mühim 
ileri h?reket
ler yaptılar 

Bu Alman tebaalarmm İrandakl gl. 
bi ehemmiyetli mevkiler i§gal etme
mekte 01au~ stsylcnmektedıt. 

Bundan baoka, Etganistandakl .Al. 
ma.n hulmUnUn ırandaki gibi geniş 
mikyasta olmadığı da işaret edilmek.. 
tcdir. 

Alman teb:ıa!arının Efganlstanı ter 
ke hazırlandıklarına dair gl.mdiye ka
dar hiçbir emare yoktur. 

• 

Tobruk 
Alman ve 

italyan 
tayyareleri 
tarafından 
Şıddetle 

bombalandı 
R<lma, 28 (A.A.) - İtalyan ordu.o 

lan uınuml knrarge.tıınm 450 nwna 
rnh tebliği: 

Dün akşam mihver tayyareleri, Tob 
ruk müstahkem m cvldlne karoı bU. 
yUk bir faaliyet gösterml!!lerdir. !tal. 
yan ve Alman bombardnnan tayyare• 

Df'vnmı 2 oc• !lftyfnda 

---0---

Kiyefteki Sovyet 
kıtaları çekiliyor 

--0-

Dinyeperin garp 
sa!ıilinde 

Rusların tuttukları 
son klprflba,ı da 

zapted idi 
Sovyet hududu, 28 (A.A.) -
Alınan ve müttefik ordular, dün 

başlıca dört cephede mlihim iler! 
hareketleri yapmışlardır. Bu cep. 
heler şunla.rdrr: 

Dinyeper dönemeç noktası. Smo 
lensk mmtakası. Leningra.d ve Ka 
reli berzahı. 

Dupreterovsk'un zaptından son· 
ra Almanlar, bütün Dinyeper nı . 
t1If dairesinin işgalini tamaml8JIU§ 
!ardır. Rusların nehrin garp sahi· 
linde henüz ellerinde tutmakta oi· 
dukları köprU ba§ları biribirlni . 
müteakip dil§lll~tür. En son zap. 
tedilen nokta, Khessona al t.mış 
kilometre mesafede bulunan Pe· 
rislsadır. Nr.ıtf dairenin münteha 
noktasında bulunan Zaforofie, he. 
nüz Sovyetlerin elindedir. Çünkü 
bu nokta nehrin sağ sahilinde bu· 
lunma.k ta.dtr. 

Harekatın inklea.fı hakkında bü· 
yük bir sükut ihtiyar cdilınekte 

.... Deva.mı 2 ncl aayfııda 

Sevyet tebllllerı 
• -<>----

0 ört istikamette 
Anudane 

mukavemet 
devam ediyor 

Londra, 28 (A.A.) - Moskova 
radyosu tarafından verilen Sovyct 
tebliği: 

Ktalarımız 27 ağırotos gUnU Kin 
gisep, Smolensk. Gomel, Dmiepro· 
petrovsk ve Odesa istikametlerin· 
de düşmanla nnudane çarpışmışlar 
dır. 17 dü§lllan tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 

26 ağustosta cereyan eden bava 
muharebelerinde bizim zayiatmı12 
sekiz tayyareden ibarettir. 

Lonifra, 28 ( A.A.) - Sovyet 
radyosu tarafmdan nesredilen 
öğle tebliği: 

27 ağustos O'eccsi kıtalarımız 
Kingsppo, Gomel, Dinetropst .. 
rovsk ve Odesa istikametlerinde 
c:ınudane çarprşmrşlardır. 

himaye edJyor 

Sovyetler Ali Furuginin riya 
Estonyayı setinde teşekkül 

• eden 
tahhyeye Yeni kabine 
basladılar hususi içtim 

Bntnklığn glzll'l!mlş bir nus 
nsltcrl ı;ıkarllıyor 

Lavala suikast 
yapan 

Nedamet 
• 

eserı 

göstermiyor 

T allin şimdi 
. bir alev sütunu 

halinde 

Alman kıtaıarı 
ba ytlzden şeb.re 

giremediler 
Stokkolm, !8 ( A.A.) - Bura. 

ya gelen fakat henüz teeyyüt 
etmeyen haberlere göre Tallin 
radyosu Baltishport'un Sovyet 
kolları tarafından tahliye edil· 
miş bulunduğunu söylemiştir. 
Aynı radyo, Tallin şehrinin 

henüz işgal edilmemiş olduğunu 
çünkü alevler içinde yanan bir 
şehrin işgalinin kolay olmadığım 
da. bildirmiştir. 

Filhakika Sovyet kollarmm 
tahliye ettiği bütün Estonya şe. 
birlerinde olduğu gibi Tallin şeh
ri de bir alev sütunu halinde 

_.... Devamı 2 ncl sayfada 

da bu karar 
verdi 

Tahran, 28 ( .A.A.> - lra 
başvekilinin talebi üzerine 
hinşah lran kabinesinin istif as 
nı kabul etmiştir. Şa.hinşahı 
emriyle yeni kabine teşekkül 
dinceye kadar nazırlar vazif el 
rim görmefe devam edeoekle 
dir 

• • • 
Londra, 28 (A.A.) - Tahranda 

mı istihbarat ajansına çekflen bir 
grafta yeni İran kablne8inln teşe 
ettiği bildirilmektedir. 

Ali Funıgi başvckAleta " Ali 
hoyll hariciye nazırUltml\ getiril 
Ierdlr. 

Ali Furugi 1932 den 1933 e k 
evvelce de Ba§veklleUe bulwımll§ 

Rus • İngiliz kuvvetlerinin bil 
faikıyeti karşısında itan dökm 
tamamue faydasız olacağı tahakkU 
etmi§ olduğundan yeni kabine hu 
bir içtima aktederek muhasanıata 
hayet verilmesi meseleısinl tetkik e 
mlııtir. 

Tahran, 28 (A.A..) - Yeni 1ran 
kQmeU, mukavemete nihayet ve 
ği karar altına alını§tır. Mütecav•z General dö Gol 

taraftarı olduğunu 
ıtiraf ettı ( Qününfilanası] 

1 

,Meslekler Ve 
Yabancı Sözle 

Yaba.net sözler Türkçeye elle· 
rinde birer mc .. Jok po.saportlyJc 
bir kaç koldan ginnişlerdlr: Ta.. 
b&bet kolu, Spor kolu, Ti<'aret ko· 
lu, Tiyatro kolu ilah ••• 

Bu me5l".klerin hepsini sayma
b \.'e bütün mlsa.llerl bo !'lütuna 
doldunnağa imkAn :yoktur. Bir iki 
mis&l üstünde duralım: 

Dün geceki ajans haoorlerine göre Tababet kolundan ~ren yaba.ncr 
Pa-' .... o bulunftn Lavalle Deata nulkR.... N •=• .. "' 00

'" sözlerden btrk~ı - atura, kon· 
yapılmı§, her ikisine de müteaddit suıtasyon, enjek.;iyon, tansiyon, 
kur§Ulllar isabet etmigtir. Lavalin ko.. fiyevr, ~erom, malarya, difteri, 
hma giren kurşun çıkarılmıştır. Bu • ·ı U~h apse, aDJ n a ••• 
gUn gelen njans haberi şudur: Spor kolu - Lik, §aJDpiyona, 

Ven;ay, 23 (A.A.) - Laval ve DE>.. federasyon, ma~, turnuva, şlld, 

at aleyblnde yapılan ııulkasdı miltea • fa\.·ori, atletizm, penaltı nah ... 
kip potlıı muhtemel şerikleri tevki! Ticaret kolu - Avanta, fatura. 
ve suikast falllnln ifadesinin ne der<'. konşimento, bono, iskonto, akrc
ceye kad:ır doğru olduğunu anlamak <litJf, J.-ambiyo, bilanço, koordinas· 
için ara§trrmnlar yapmağa ba§lamıf- yon llahw. 
tır. Tiyatro kola - Dekor, mizan· 

Pelit Paris!cn gazetesi silll.hlı üç sen, suflör, aktör, a.ktrls, loca, &· 

lejyonerin tevkif edlldlğlul blldtrmek.. vansen, kulis, piyes, komedi, dram, 
tcdir. Bunlard:ın Dlllers :isminde ola. \'cıd\."11 f)ah. •. 
nı :Marsilyndan yeni ge.m!ııtır. Felsefe ve nıhiyat kolu-Spon. 

:MUstanUk tarafından ıııtıcvap eıı.. j tane, komplc"ı{s, sistom, ideal, en· 
nasında suikast faili Rolette hiçbir konsiyan, travma, riifulman, süje, 

_.,. ov...-·~ Dd •yfllda •Jc. 'tihjektU, .t>Jektlf il8h ... 

vazau: Bir MuharrİT 
Askerlik \.'e siya et kolu - N 

ta, ultlma.t-0m, meı aj, dipk>m 
konfera.n , antant., bomba, bo 
ba.rdmıan, filo, torpido, .drltna'\J 
plke iJih. .• 
Yabancı özlere hliruın cdildJ 

zaman, her meslek sahibi ken 
c;ubesine alt tabirleri müdafaa 
dince, ortada. yakasma yapışı 
cıık pek u kelime kalcyor: "S" 
prb:,, J.,ribl, "normal,, gibi, " 
lit ('., gibi. 

Bu mec.lcklcr araoımda yaban 
söz kuJJa.nmakta en (ok ifrata d 
şenler dokt-0rlanmmlır. LUzums 
yere frcnk~e söylemeği ilmin şa 
!arından biJ'i sanırlar. Me_clfı b 
!ardan birlni dinleyiniz. EÖYlc 5 

lcr: 
- Efendim, dedük iyon yoli~ 

bumda bir enfeksiyon oldu 
hükmedilemez. Bo nevi ka.lan jü 
etmeden ewcl natUrtin önUm · 
koyacağı sentomlan beklemeli 

Her me Jek kendi dilinden 
hancı sözleri tasfiye için 
hamleler yapmadıkça. matbu 
telkini yollyle atılan 111Dmnl 
lar btrl hedefe yeklattf ırillll9L 
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işgal altında 
ta: , IJu unan Fransa a 

Sıstematlk bir surette 

20 ağustoıı barekfitmm &mı.m etUğl iliılm ~lncl Yi.l.. Harbi idare 
ilenler ı udar harpte can vorcnlt>rl de cm Unmcğc mocbur olcJu#uttıuz 

ltr:. .. Onl ırcbn bir '°kbım yil7.1Grtnl blle tıntuiJımıyon.17.. Sade«ıe. 
n toprakl rıtııtı sıcaklıfmllıl, mesut blr uylm 116, \"atan lnırla~'Bllla.. 

•rtıJı:ıt \'C Sliffi iZ Uykus!Je uyuyorlar, 
lçerlrrlnde istınlC'rl bluı lmd:ır 1 pek !lA41r! öın. hnt 4ltl, 
t ynııtıı~ıı:ırı ı ı dnltn3 :5ru.)or ! le ili, tan:kAtı.n ~5-2tl g in. 

" tı'l\ nn lrnlordmmndao ~Uı;uıc k6ye yollnnaıı bir ytlı.b:ışmm y ptık.. 

rı 1 nasıl unutubllır.z? mr as~'.l!: erle bir d mlryota muhafaza bölll~ 
' lıçtan ı:rçlren, l~ 1.,rııı tdı;rnf tellerlıil k d .. matı mntıa... 

idare J-Cril ı,ıı:;Jar lrtib:ıtuu bn aure~ felce uğtntan a<bm vo ya.. 
da'.J ınrçlıOI l UyUkl ... r zaft•ln her cJcvlf ytlfiıda yndedU klerdlr, 

, o~ rıca bir, llii değil: mfülaf ıı rruı:u b r knrı toprak !herin.. 
dı- ~ ıı tın: ·rce l;;ahrnmn.nwr. 

ı İngiliz 

1 paraşütçüleri 
indiriliyor 

--0--

İngiliz radyosu Fransız
lara kütle halinde isya -

nın henüz vakti 
olmadığını biJdirdi 

1 ürl< ınOl<'tfnlıı Pn bUyftl; ~lerlnden btrt olan SO af.ru t-06U lnıtl:ı. 

rakı:t bu dort ııllti '" ri !nele dilnynM bize ser~t tenetms 
rı rı bah~eden ou m~!ı.OJ lmhranunl n h"r cbk kn tcbci tıtmell.. 

EN ON DAilhtA 

l..ondra, 28 (A.A.) - Laval ve :oe. 
aty:ı. kıı11ı sulkut, isyan hallr.de bu

i luntın Fransayı sıırtmakta olan huzur 
suzluk d:ılgnsmın yUkselmlş olduğu 

==~--------""""=-"""""a..:a..=:ıı-~ı==·ımıı==-.g~=-::ıaca::ı~1 
en tect noktn gibi g!Sthlm, ltır Bu su 

n fJ ·f,aıade ,ebl,ğı 1 
n, 28 (A. A.) - Alınan 

ım 'ln n'ıwı tebliği: 
liı e b r t br ~le bildiri!· 

.. re ~eneral Fon Klei~t 
ı teşckku 1 rf 25 ağustosta 
tlı muharebelerd n sonra 
erpetrovsk köprü b~şım ve 
ı zaptetmişlcrdir, Dinve. 
m:ı.n ab· civnrmd ve Ki 

m b ıntla h ·la nmk:ı ve· 
mekte olan düşman tcşek. 

ı de büylık mikyasta cer 
n mulıarebelcr sonunda 

n f"1'1(lup edilnıi~Tcrdir. 
i ki :ırkında 22 nci 
o d 0 unun kısmı külli i 
1it ~idd t1i muharebeler· 
-a ıhata ve 1mha edilmiş. 
b: ... den fnua esir ahnmış, 

~ p e1imize geçmlF:tir. DU 
).000 den fnzJa öIU v rtnif! 

n golüile Finl"•ndiyn kör. 
a c1Et. ve Fin'tındiya c~ 
e de harekat muvaffakı 
dcvn!Il etmektedir. 
n, ~8 ( A.A.) - Ru.cı cep. 
J-.n gelen son haberlere gö
lar çekilmeden evvel Dni. 
trov k barajını berhava 

lerdir. 

ö cliin Ameril<aya 
ınülı m b r taklıfi 

elde cd c "I serbest kuv. 
('! m : · k surette Afrlka,n 

t () n HIUUln bu te&ıebôU. 

m•1~kUt tirccek mukabil tatı.r. 

Japmasmı Bttleşı~ Amerlkt\ .. 
ıst Jlm. D•J suro~e Kanıcrtmda 

ı , Cabonda Gcntu llma.ntartıe 

rans:ız hattıLstivıı. Afrfknsmd:ı.kl 81. 
h burun mm:klinl kullıu:tnnğt bir • 
k Aıılerlka)'a teklif etUm. 

* • • 
'fl!lfıngf.<.ın, 28 (A.A,) - Mnttiuattiı. 

ttşar ed n bazı haberler hakkında 

Utaıea serdeden bl.1cşlk Ameri.luı 

lclyc nazırı Kordcl Hut, (ltliı ~ğle • 
n sonrnk. beyar.atrnda garbf Atrl .. 
d:ıkl F'rnn ız llınnnlnnnın lcnr edU. 

ı !eri hUS'Jsunda hUr Fnınsız hU]d). 
tinden he?'h~nırt btr teklif vukubU1.. 
mış oldu~unu ve kendlıitn de btinıı 
hn~rlcri mntbUatta okumuş bu. 

!l:utıu ııöy eııUıtUr. 

ıngton mahafülnde lllrkıgik A. 

n hW<Om tinin .halihazırda Vlfl 
j dalma truunınkta devam 

oln: ı has il.le hUr Fransızla
'P mC'r. :.ı arın bırlcııllt Am<'. 

•. ı.ınlarlle bu kabilden bir te. 
~ bulunacakln.n ve bliyle bit tek. 

:>mas! teamUllert llc bil amel 
ı kabil olnmıyac:ığı 4<ırot edil .. 

r. 
• .. Fransızıarın mUmesslllcri biç 

an blı'lcşlk Ameıika hnricly<ı 
t ne kabul edilmcıı.lşlcrdlr. 

Lavala su kast 
nı:ıştnrnrı l ~~ yfll(J3 

ıact eseri söstctmem!1t1r. :MUtcca 
general dö Gol taraftarı oldu:U

ı itiraf etmiştir. Hoıcttc'ın bllAlıa.re 
m zam nlnrda teş k'<UI ctmlıı olan 
vnnıhnrbe scvkcdilmcS1 muhtemel. 

r. 
"lmnn po!isleri gecenin Deri bll' sıı. 

Vcrsay ad1Jyo dnlrc:slnc giderek 
nLAıt htıklmlnln huzurunda mUteca 

Zryaı beni büytık bir kedere 
keden zevcim Hilmi Ökenın 
-'Zc merasiminde bulunıın bil • 
aost ve akrab:ılarıma, hıuıtıııı· 
nnrunda her türlü ihtimam: 

+nrcn Guraba hastanesi radyo, 
Ii +clJn.ssıslarma Dr. ALdillka 
,. hastanenln hem ire ve hn! 

•• larmn ayrı ayrı teşekkUrc 
•rilm mani olduğundan kıy. 
gnzotenizln tavassutunu rl· 

crl.u,. MCrJınmnn zevce.sl 
Jlatlco Öke 

• ess r 

lk a1m ı,,gnl o.ltmdakl Frnnsada son 
tıı.manlarda ıyapı1mış oınn mUtend 
dit tevkltlcrln bir mukal..c1es1 oldu • 
ğu tahmin edilmektedir. 

Geçen hatta Melropollt.endo 61<10 • 
rUlmUıı olan bir Alman zab!Unln kat
lini mUleııklp evlerde yap 1 o a~tır. 
rnaıar esnasında. tcvklf edilen 1 bin 
ki31ntn binden fazlası komUnlsttır. 

Suikast, lhtımal, Peten tartıfm&n 

par1fi.ınentonun feshi üzerine vazife 
ıcrlndcn mahrum kalmış olan Aynn 
ve mebusaıı aza.ııından yllz kişinin bu 
suretle açıkta kalma!D.n meselemle 
mlliıasebcttardır. 

Sebebi her ne olursa olsun Alman. 
Jnnn çok ciddi tcnk11 tedbirlerine m U... 
racaat f!tmest bcklenllme1ttedlr. 

Amele birliği llderlerlndc-n 10 ki • 
§lnln !KlrbcJt bırakılmas• geçe.n geoo 
işgal altmdt\ bulunnn Frıtnsaya blldi. 

• 
1 a rilmlştlr. Memlekette mUtcmadJyen 

artıruıkta olan huzursuzlu!hın başlıca 

g 
ne 

• sebebterlnd n b!ri marC'pl PeUnlD 
esı-, Darlana tam s:ı1Ahly t vermesidir. 

Dıırlanın A!rlkad:ı, bu n llstemleke • 
~e nl:ı kUnianda heyetine yeni bir takım 

K&hlre, 28 A.A.) - CibuU balkı. 
nm çekmekte olduklan sıltmtılarıı tr.. 
glllz ablukasının tebeblyet v rmckte 
olduğu suretinde ortaya atılmııı olan 
iddialar ve bu babtakl U.hamlar do. 
layısllc mılAhJyottar bır membadan 
lnglllzlui.n en bararetll arzularının 

Cibutlnln elim vazıyet ne nlhay t ver 
mek olduğu beyan e1llnı lıt.cdlr 

Hlir Fransız doktorları, vazifeye 
çnğnlmala ·mı beklemckt&dlrlcr. Gıdtı 
maC:dclcrl, ş:ırap ve ııalr '>iı takım eş. 
ya sUratlc Fransız soınnıı~ıne gllnderil 
mek Uzere hazırlanmış J;ulunmnkta -
dır. 

Bir de O!butl valisi 
Nualhetoeun kendlel.. 
ne ınUstcmleke dlktaWrU Unvanını 
vererek vı. alcyh!nd ·kl t-isslyatı sön 
dUrmeğe çahıımııı ve lıUl' Fransızlııra 
kal'§l sempati g!lstcreo kimseleri bir 

· taııasııUt kampına göndermJıı olduğu 
blldlrllmektedlr. MumnllE'yh, kadınlar. 
ıa çocuklarm bir 1ngll~ vnpurlle lfa. 
dıı.gaskara nakledllmc~erl için İngiliz. 
ıer tanıfmdan yapıimı~ oınn aliccn • 
bano teklifi d nr..zan ft.lbara alnın .. 

mııLır. 
Fransız mUt.orekcs :ıden beri çok 

mil asır bir bluka tatbik edilmiştir, 
fakat Cibutldekl çocuklarla kadınlar 
lçln ant gönderilmesin muntOJl!amnn 
devam olunmuotur. 

Hlndlçini ve Suriye veka)'lindcn 
sonra lngııızı~nn Fm:ısız Bomııllsi il· 
razlslnln mihver devlcUcrlnln iflne 
ynrıyacak surette ltullanıımnsma ıa
blt oltna1t tehllkcslıie atıtmo.yaoakları 
kaydcd!Une ktc(llr. 

ingilt e üzerind~ 
iman ta are e ı 

Londra, 28 (A.A.) - hava dahilil 
emniyet nezareti bu J>abMıkl t.obllğin 
de birkaç dU,mnn tayyar sının lııgil. 
terenin oarkı Uzcrlnde uçınu.~ ulduk • 
ıanııı bUdlrmektt>dlr. 
Bazı noktalara bombalar atılını;ıtır. 

Hasarat vo telefat yoktur. 26-2"7 nğus 
tos gecesi bit dU§man bombar~ırnım 
tayyare8i tahrip cdllml'tb. 

Soğ n y .. ü 
bir mo .. rba 

Tahstıi re1s1ıı dn.r~rı ki dört ton. 
ırk "Dere,. motörU dQn BUyUkı;ek .. 
mcccdcn yUkledlğı soğanlarla geUr • 
ken, B:ıkırktly Tnş Wtcı at cıvanndıı 
kayalara btndlrmlş ve kıç tartıJmdan 
bntmı§tır. 

T:ı.yfanın lmd:ı.t scsl rt:ı.• t§ttcn gUın 
?ilk muhafaza mcmurlarr deı'hal vnka 
yerme yetişerek (!ört tn.vfayı kurtar
mışıar ve kı9men bauru, otan motör. 
den de yükler! kııtaya cıkıırabllm~ • 
lerdlr. 

generaller tayın etmesi goıenıl Vey .. 
gandı sall\hlyetıcrlnden mshrum et • 
mek vo bu suretle Afrllı'nnın kapıla.. 
rmı açmak carcııtne matuf olıırnk ntı1. 
mış yeni bir ndttndrr. 

Kontrol altında bUlwı.sıı txızı yer • 
tere lndJtUml olan ve Si'llemaUk su... 
rette kunfüıkç1ık yap:ı.n lngfllz para.. 
ııUtçUlerl vı l için Y<'lll blı rahntsu: -
!ık a.mlliCllr. Almruı po!is•le Fransız 

P"llBlnln ve Mkert kuvv~tlcf'in bu 1n. 
gillz n.1anıarmı geniş mlkvıısta tak.lba.. 
tn uS?Tatrı.rak yaknlnmnltıı. Ç!l.tısmakt 
oldukları diln bfidlrllmekteydJ. 

B.BC dUn akşam Frnnsıztıırn kUtıe 
hıı.linde ltıyantn henUz va:!ttı hu!Cıl et. 
memlş olduğunu lhtr.r etmekteydi 
Bôyle b1r ısyıının zamıını ancak Al • 
mnnların başka bırl:ııç şlGdctll dar• 
beler yemcleriıil mtltealdp hulQI ede 
~ktlr. HUr Fransız ku~etlerinln sür 
ntıe artmakta olduğil tahakkuk et 
m!şt!r. Geçen sene bu kuvvetler, iki 
mısliue çıkmıştı. Hallbnzırdn 2 bin 
yıllot ile 00 btn nskeracn uırcltUp et. 
mcktcdlr. 

----<>-

Kanadada 
Amele parti i üç saatlik 

içtimadan sonra 
• 

nzı ük"-
me~ a a 

Canberra, 28 (A.A.) - Ame. 
le fırkasının içtimaı üç saat de. 
vam etml~tir. Parti, Me11ı2i hU .. 
kOmetine karşı tevbih tnkriri 
vermemeği knrıır altın almq; • 
tır. 

Şimdi btllıfımct tnruftarı o • 
lan partilerin i~limaı beklcnm k 
tedir. 

CUrtin, amele İırlrnsmın Men. 
zi knbincsınin istifasını W.lej 
eden ı::nl1 gUnlıü royanatmdn i5!. 
rar etmekte olduğunu sü;·lemiş. 
tir, 

Po.rl:ımento, bugün 17 cylUl 
tatil knrarını vı.!r ccktir. O ta • 
rihe kad.aı· çok fnnl ivasi manav 
ro.lar ÇC\Tileceği söylcn.mc!~tc .. 
dir. 

Yeni Ze!anda başvekili 
I<nnndayn gidecek 

Ottnvıı, 28 (A.A.) - VE-nl Zclandn 
'b~veklli Frnscrln JCannda hUkClmetı. 
nhı <lııveUnl kabul ettiği resmen bil • 
dirilmektedir. Ycnl Zelanda b:ıııvck.ı. 
11 bava yolu lle cumartesi gUnU To
routoya muvnsalat edecektir. Frıuıcr, 
Yont Zelnndııya do[;ru seyatıaUno de. 
vam etmeden evvel Kanadada be;; gtln 
kalacak ve salı ~U Ottavada bulu. 
nncaktır. 

-=------- - - - . . 

• 
erı a 

imala " . an e ~, 
1 nl 

örfi idare <anununa gQre verilece 
hapis ve p ra cez ları 

Neşredilen bir em·r 
mucibince 

"' . 
ıngı ere, 

sya e 
Orft İdare Komutanhğmm diln. 

kti ntlshamızda çıkan ve örfi lda.re 
mıntaknsmda. 5 eylillden itibaren 
her erkek vatandaşın nnfus cfiz· 
danını yıı.nn:da tnşmı~smı kn.fr bu· 
lunnn tcbJlğinde mc~uba.hs ör.ft 
idare kanununun yedlnci nıa.ddcSI 
udur: 
"MIS(lılo 7 - ()rfi tan.re ltm o. 

iman yerlerde n..<;l<c i Jdn.re rorıı· 

fmdan lttih!ız edilen te~birlcre 
lcıırı;ı h:ır~et OOenlcr \'C emiı'Jcrc 
lto.:i.1 1zlil• göstctt.oler ve hüdye· 

z 
Bir çok maddelerın 

ıhracım 

on r 
tabi tu 

----0----

e 
u 

İptid i maddeler ancak 
hususi müsaade ile ihraç 

edilebilecek 
Vıı lngton, 28 (A.A.) - Birleşik 

Amerika reJslcunthuru bir beyanna • 
mo ne§redcrek mllhlinrnat mal<lncler 
gibi bUtUn a.&kert techlı:ııt ile buntnnn 
imaline mahsus olup §imdiye kadar 
ihracı kontrol edilmemekte bulunan 
lpUdal mııddeJerln hepsinin ihracını 

hUkQmet kontroın altına vazcttru,, ,. 
tir 

Bu yon! tcdblrtn §Umuıu datrcırine 

giren maddeler arasında r.nyvanattan 
istihsal edUen movad; m:ıdcnler, nes
ci elyaf, manttatura emUası bulun • 
maktadır. 

Bu iptidai maddelerltı Flllpln ada. 
!arından maada birleşik Amerika top.. 1 

raldarından ecncbt meır.lekeUero lh .. 
racı husuııi mllsaadeye tabi oltıcak .. 
br. 
Cenubı Amerlkada bulunan ve ka .. 

ra lliıtcye d:ı.hil bulunan tlcarcthanr. 
ler bu mllsnadcden tstitade edcmlyc. 
ceklerdlr. 

nyan n 
o sefiri 

u v le 
görüşecek 

Tokyo dün V aşingtona 
ifadeli bir mesaj 
gönderdi mi? 

kati 

Vnstngton, 28 (A.A.) - Japonya. 
nm, Amerikadakı bUytık cıcıın No • 
muranm buglln Ruzveltle blr mUlfl. • 
kat yapması beklenm"k!Pdlr. 
}'tUşnhlUer bu mUıtı.k.ıtın bUyUk 

Okyanus meselesi hakktnc!A Amnrlluı
lılar ve Japonlar nraııın..ıa mevcut o. 
ııı.n noktnl n!Wlr ihtllfırı bn.kımrnôan 
fevkalll(le bir takım net ıylc:I olaca • 
trmı tahmin etm klcdlrl ı 

NtııtıUrtı.oın rulıılcU!l'bu~ Ruı.vclte 

Tokyonun kati ltndell tı!r mcsnjını 

tevdi edip ctmlyeectı m. um değil • 
dlr. 

Al ~lrın ordul2rm111 
dün~ ü narel<~tı 

rr. ll:ıstnrnh ı ııd !la\ tııdıt • 

ise de AlmnnLrın N copol, Krü 
mentclıhoug ve TcherkMy dr> tcsıı.ı 
etmiş oldukları kb rU b~ları sıı 
yesiııdc ileri hPrekctlcrini DlnyP 
per • Op trovlısklıı ötesine knJnr 
götürmli. oldukları birçok atılmet 
lerden an1a,ıım ktadır Bu ilerle 
ytşlerın blrinclııl Ncrn.zova doğru 
Uç vermekte ve Dinycper nısıf da· 
!resi ile Porekop berzahı arnsın • 
dal-i araziyi xnUc1afan etmekte olan 
Rusları tcbdl t eylemektedir, Bu 
kGprii başlarından hnrekct eden 
Almanlnr, geçen hafta Gomeli zno 
tctmi:ı olan ordularla on boş gün 
evvel Roslo\'u işgal et.:miş olan vP 

şimdıvc kadar zaptcdllmie olmaı;, 
muhtemel bulunan Brlnnsl:'n doğ· 
ru yürüyen ordulara ktwuşmnğa 

çalıJmaktadırlo.r, Bu istikamcttı:ı 
ileri hnreket, Orcl, Roussk vo Vor 
nefe doğru müteveccih olup Khar 
kovu istihdnf etmelıtcdir, Kiycfj 
mUdnfaa eden kuvvetlerin rlco.t 
ho.rckot1 başlamqıtır. Almanların 
Peripet ve Dlnyeper nehirlerinin 
mUltekas·nda bulunmakta oldukla. 
n hnber vcrilmektcdi.r. Bu <la 
PlııSk bataklıklnnnm şimalden ve 
cenuptan ~evrilmiş ve tahliyesine 
mecburiyet hasıl olm~ olduğunu 
g5sterlr. 

Uno dair hl!Afı hal<il"Dt heynnatta 
bulunanlar hnkhmda Türk CCU\ 

kanununun .)26 ncı ve 52S inci 
uuı.ddelorfnde yazılı ce7.nbr Cc 
misli rtınlarak blt.ı<mo?unor.'' 

Bu maddede işaret edilen cet.a 
kanununun 526 net maddesi 1 ay 
h::ıpSı:ı ve 50 lira para cezası ve 
30 lira para cezasnu mU!itelz'm bu. 
lurımaktndır. Yalnız örfi idaro kn· 
nununun 7 nci madJ · ~ e0re, bu 
cezalar u~ m .. li ıırtmlnt k hü:z· 
rnolunnc:ıktır. 

1 

ir ~a 
T .. r ~~~· şa
ha vardılar 

-----0-----

i n g i:: z ta)·yar2lori bir çok 
şe~ırl :re beyanname attı 

Londra, !28 ( A.A.) - Mosko· 
va rad~'osu. Sovyct kuvvetleri. 
nin trnn sahilinden seksen kilo. 
metre dnl1a ilerlemiş oldukltırını 
ve Tobı :~·in sokron sek'.z kilo
metre şarkında Türkman~ah'a 
varmış bul •nôuklarım, ileri ha· 
rctin devam etmekte olduğunu 
bHdirmiştir. 

Mos1.ova., 28 (Radyo) - Sov. 
yet istihbarat bürosu bildiriyor: 

1921 Sovyet - 1rnn muahede
sine istınnden 25 ağustosta İran 
topraklaı·ına giren ordularımız, 
27 ağustos günü de ileri hareke .. 
tine devam ederek Dchnrkan, 
Ktıça.n ve diğer iki• kasaba}, i§ 
~al ctitıi§lerdir. 

Lt!ııdra, 28 (Radyo) Elml!dakl u. 
mumt fntlllz karatgAhı tarafındruı 
ncşrcdıl n tebliğ: ing li?: ttıyyarelerl, 
Jrandn llcrl<'mckfo b ıluııan lnğmz 
,.o Hint. kılan tuıı h!n Y" ttıil{:lcr, ı. 

n şehirlerine beyannnnıel r etmııı • 
lar, 6 !raıı tayyaresini kullanılmaz 
bir hıile gctırm~lcr diğerlerini de ~ 
s:ı.ra uğratmışlardır. 

l.ondrıı 28 (A.A,) - (B.B 0.) 
ıranda lngUiz llc"foyişt p!An d:ıbl. 

llnde devam ediyor tra.n multa.vcmcU 
zayıftır. 

ı..ondr:ı, ts ( .A. l - tranaa tng1. 
Jlz ve Sovyet Rus lntalıınnın hareket 
lcri pldn rnuclbincc devam etm~kte • 
tilr. 

ç·n ·çi 
Harp ıevaı um s paris

lerini <abut etme!< 
mecbur yetmdadirler 

\ aşlııgton, 28 (A.A) -. Stettln us 
tar:ıfınd.ı.n dlln De§redi ~ bir .ınlr 

muclbtnce bun!l.nn böyle Amerikan 
imal' lh~ne.crl blrlcfrlk Amerika, bU.. 
yUk Brltruıya, Sovyet Ruı:ry • lçln ve 
diğer rozı memleketlerin harp kva • 
znnı slparl..§lcrinl kabul etmek mcc • 
burlyclindedlrlcr. HattA bu kabul Si
villere alt emtiaların teslimini tchıre 
bals veya bu teslime Dlll.!l l olıia d . 
mecburiyet bakidir. Bu em!r gayc~ı 

Amerikanın sil!h lmal!ıtıca bız \'er
mekten lbnret olan s!parf~1crden htuı. 
glterlnln diğerlerine tercilı edllınesı 
)Azım olduğunu tayin etm~k ve bu IR! 

bir nl.Zarna raptetmek proı:ramıoın 

il ksammdandır. 

eş 
Mecburi iniş yapan 

ıngılız tayyarecilerine 
ko ayhlc uöStE rdıklermden 

ıdam edıldıler 
neme, 28 (A.t\.) - lsvlçr" 

telgraf ajansının Amsterd::ı.mdnn 
haber aldığına göre, hava genem. 
Ji Ii::ri.stiansen aşağıdaki tebliği ne 
retmiştir: 

Her ne e:uretı<" olursa olsun At· 
mnnyn dUşmanlannm himaye edi' 
meseıd lüzumuna Rotanda halkı • 
nm mUtcadcllt defalar ruı.zarı d k
katini celbettim. Buna rağmen dlııı 
mnn !"hinde yeni ve ağır blr y r· 
dnn hli.dlsesl VUlrnb·ıldu. 7 • S ağus 
tos gecesi b r lngi11z tayynre!ll 
mecburi bir iniş yapmak zonınd l 
kaldı. Ktiçmağn te~ebbUs ed n n'. 
tı ki ilik mürettebata Ho!nndah 
lnr taroftnd:ın pnre, yiyecek ve l'!ı 

vil elbl e verildi. Faknt aynı gtı 
do bu İngilizler tevkif edildi ve 
1ngllizlcr0 yardmı eden Holanda. 
lılnr da derhal Alman harp divanı· 
na aovkedlldi. Hnrp divanı, bun · 
lardan beı:ini ölilm cezisına ve ü. 
çtau do mUebbcd kUrcğo mahkQm 
etmiştir. 

1 Lon,.rn. 28 ( o\.A.J İran nrnzlsl dn. 
bilinde llerllyen kuvveUerlmlze tay • 
yıı.rclerlmız müessir bir surette zabit 
olmak tadırlnr. • 

r·s··a hu,.~-~ı 

mahko a 
DUn lran tayyar ıneydanltırından 

birinde bulunan altJ İran tayyares 
tahrip edllnllştlr . 

Pans, C8 ( A. A.) - Para; 
mahkemesinin komünist propa 
gandanmın tenkiline memur fev. 
kaliı.de heyeti buqUn ilk def d 

o!nrak toplanmış ve komuistlık 
• faaliyet1ndc bulunmnkla rnaznuv 

T crnöv ... ~n lrlandaya dört kisiyi muhakeme etmi t-ı 
7 r., ~aaff c gitti H_~yel, A~r.~ham Çcbrtlk adı~~n 

' ., • . kı Rusu olum ce7.&sm.a ve d• ' r 
S"mliaı;..ı, 28 (ı\.A. ı - L.locıatoı> I rna:mlınlart ~a 15, 10 ve 7 SE"n<: 

b • :ırdınmn tayyaresi 'I'crnövd n ha nğır hap~e mnhklim evlemi .... fir. 
rt"ket ec!c-rclı ye .. ı bur;ı.:ı< s:ıatte lr. 
ınn:laycı. ~nrmı~tı ... Du husustaki rapor 
tnglllz tayyare lmnlo.t ııczarett tara
fından M~.C'ır tip tnyyart-lorl lmaJ ~- uk~ 
den fu~nk y günd rmıtıt r. l'"'Z:..- B:ı tıırnfı ı ccl s:'l fııcb 

Dört mc.tlırlU olan hu bombardı • terinden mürekkep- olan ve kend '• 
m n tayyar •ı o kad r yU'tıckt.cn u. 
ı; yordu ki l'e§ klşlllen lbnrct oltın 

nlilt(ıtlcbatı okııljcn maııkcleı1nl tnk • 
mal. m c urlyct!nd kain ıatı. 

ıino &\Cı tayyarel"ri r .ııknt etmcı ,, 
bıılunnn ba\'a tP ekkU ı ı 1 llmnnd k 
tahkimatı, blıtnryalnn ve ştı.'r tc11ı tı 

mUcrs.r surette b mbardnmın ettnlJ • 
---------·-------• !erdir, 

SO'J, .. ti r Estonyayı Sldl. El .. Barrıınl Ur.erinde Alnı:ın 
ta.11 ye '0 ba~ıadıLr avcı tayyareleri, lnı;llJ.zlerın Curtu 

; llpln(le iki tnglllz tayyar s1nl dU ır. 
Uilftarnfı 1 a eayfnda mU~leratr. 

yanmaltladır. Sovyet kıtnları ltaıyıın hava filolan, Djı:ıraboub vıı.. 
Rchı i tcrketmcdcn her tarafı hntmdakt au~ıı.n mevkllerlı;ı hom • 
tn.hrlp etmekte ve ntctc ver. bo.rdıınan ctm!Jlcrdlr. 
mektcdir. Ynlnız bazı cetccilcr Tobrukun kam ccph stnae llerl muı 
o m.ın!ık mtntako.larda <;ete mu· rtzclcrln ve l::ntaryatnı..n b•lyUk f • 
h:ırcbesi y prnnktadıf. Alman o.llycU g6rtılmUetUr. 
hava ve deniz muharebe tetck· İngiliz tııyyıır lorl, Trub1uı " Din. 
kUlleri tıı.rnfındmı izıı.ç cdilmckt~ gazi Uurln~ ki akınlan tckrnrlaml.J
bııl nnmalnrındnn rnUtcvcllit mU<ı tardır. 
kUlat htı. 1ıfy}e eoV";Ct kollan· Kahire, 2 (A.A.) - Orttıprk ln. 
nın lrkabı keyfiyetinin gti<:lilkle.. gtıız kuvvcucrı umumi karnrgahmnı 
rine ragmcn bUtiln Estonyıının tebliği: Tobruk mmtakasınd& dU§ • 
Ruslar tarafıdnn tahliye edllebi· rnanm bombardnnaıu her z:ıınanklıı • 
lcccği:ıdon Uphc odilmchtcdir. den bir az Qaha 15lddeUl oımuatur. 

Mnıımafih Sovyct hu.va ve de. 
nlz cUzutamlan Rus 1ruV\·etleri· 
nJn Oescl adalan ilo birlikte 
Hangoo'ye çekilmelerini temin 
ve himayeye ga}rret etmektedir. 
Tnllinin sukutundan sonra bu 
üslerin kzymetleri cok azalmış 
bulunacaktır. 

Şehv t y lcusu 
Yazımızın çokJuğ'llntlan ı.oyama . 

dık özür dileriz. 



,. 

Mahkeme 
Şaıonlarında 

•• 
Uç Agobun 
marifetleri 

" Re iz Bey, bu ikisi tevkifhanede birleşmişler ıse 
görmeorsun ! Bir msan yakmak ı sleorlar. Eh bunun 

ıçın de Agop incıyandan iyisı de vardır H .. 
K lRKOıt oğlu A&"op Kılrççıyan, 

Karnlk oğlu Agop lndyan ve 
Sedro. oğlu Agop ŞiriDyun doğma bO. 
Ytlıne Kumkapılıdırlar. Bunlardan 
IUlıççıynn ile lnclyan ayrıı zamanda. 
&.krnbadrrlar. Kılıcçıyn.nm kızkarde§i 
lncıyanm ağa~yJain!n kaııaıdır. 

.Agop Kılıççıyau uzun zamandaııbe. 
l'i eroln ticareti yapmakl.adır. Son 
Z&nıanıarda i§lnl bUyUtmr~bi ve Agop 
hıctyazıı da calıştırmap bqlaml§t:ır. 

l<ııı"ıyan. kör ve biraz da aptalca 
oıaıı lnclyanı tamamen avucuna al • 
lll1f 'Ve istediği y<'rlere göodermeğe 
ba§ı&ml§tır. 

Bu eıarlarda lta.çakcılıl:. bürosu da 
b6yıe bir Agobun icrayı faal!yette ot. 
du~ haber aımıetır. Ancak ite sa.. 
bıkam olmadığından bir ttırın yakala. 
YaınamaktadırJar Te kendiainl otddet
ıe takıp etmektedirler. 

Nihayet Şevket admda bit eroin 
l!a.tıcm, bir gtın kaçakçılık memur • 
la.rnıa: 

- Ben 8lZe Kumkapllı meşhur A • 
gobu yakalattmnml diye bir ihbarda 
buıunı:nuotur. 
Şevket aynı zamanda· 
- Agop atl§mı kör Agop denen 

t&\'allJ bir balıkçı vaaıtaalle yapmak
~. Ben Agoptan 15 gram eroin ıs.. 
ledım. Kör Agopla gönderecek. 

Kör Agop henUz yeni ba§ladığm. 
dan acemidir. Kendisini kolayca ya • 
kalanımızı deml§tlr. 
Memurıar Ue eroinci şevket Fatfb 

<la1D1Jn1n avlusundaki kahveye giderek 
aY?t ayrı oturmur;lardır. Biraz aonra 
kör .Agop her 19yden hai'ersi& ti.iDi 
ltolwıu ea.llcıya eallaya lcabnye gel • 
oUf Ye paketi Şevkete verm.lfUt. Bu.. 
8lJ'&da memurlar gelip kendll!lnl yaka. 
Iaın.,ıardır. Kör Agop, memurl&n glS.. 
'1lııce korknıU§, elindeki paketten 
ltllndl tablrtnce orain çıkınca büebQ. 
Uln f&fırmlf ve her ,,eyı bülbül glbl 
&ıııaınu,t.ır. 

- Agop, demişUi', bu paketi bana 
Şevkete götUnnek Uzere verdl Daha 
'-ika paketleri de Çulmc• h&Dmda 
dökmeci Aıop Şirinyanm dUkkAnma, 
k!irQk üzerine sakladı .• 

DllkkAna gtd!lml§, burada. da s6y. 
en11cıı yerde eroin bulunmuş ve Agop 
Kılıı;çıyan ile Agop Şlrtnyan da yaka
l&nnu,tır. 
KaçakcılıH 'be§incl asliye ceza malı-

1 keınesı bu aabah bu kaçakçıtarm mu. 
lıakemesıno bqladı. Maznunlardan 
YIJıuz Agop Kılıççıyan mevkuftu. Bu 
\lzunca boylu, g~ omuzlu bir ıenç. 
t.t. .A.gop 1nclyan • orta boylu, zayıf 
karabıyıklı birisiydi. Ceketaızdl. A -
gop Şlrinyan da henUz 16 yqmda 
bir çoeuktu. EvvelA sorguya çekilen 
.\gop lnctyan dedl ki: 

- BlltllD bu 1.§lerl Agop KıllCÇI)'&ll 
hPDUftır. 

Bir ctın bana geldi. ''Dtın kahvede 
hıınnda oturan birini g6rdUn ya, de. 
dl, onun adı Şevkettir. Bu püell gl!.. 
ltlrüp Fatihteki kahvede ona verecek 
eiıı., Akrabam olduğundan dedlğint 
Yaptını. Agop KılıçOJY&'l elindeki pa. 
ketten bir kısınını Agop ŞlrtDyandl 
dök'ftıecı dUklı:lnına bıraktı. Geri ~ 
htnı da ban& vercıt. 

Götürdihıl. ll'aUhteld kahvede '8Y• 
kete •erdim. Bu •rada memurlar 
geldi. Blzl yakaladıl&t. 

lıfeğer pabtin Sç1Dde oraın ftl"JllJI· 
liıç blle id!ın bunu e.nıne alır ldlm.h 
Diğer eucıu Agop Şlr1ıı)'AD da ken. 

diabıtn 1Clnde ne olduğunl1aD haberi 
Olrzıadığı bir paketi bir gUn dUkkAnı.. 
tıa ıetirip bıraktığmı, pnıartesi g11DO 
dUltkt.ııma gelerek aldığuıı bu .ııırada 
ketıdialnın orada bulunmadığını slly • 
~ 

.\atı suçlu Agop ise ba§tanbaıa 
lnklrdaydı: 

- Bu ikisi, diyordu, blrJqmlıler ve 
beııı, Yakmak için bu tertibatı aımı1-
lar. Benım hlCblr teYdeıı haberim yok 
tur ~ bunu llbat edeceğim. 

Buncıan sonra dinlene.o kaçakçılık 
bürosu kornıııer muavinlerinden Ke • 
trıa.ı ~ vakayı yukarda.ti şekilde an. 
t.ttıktan eoııra, uıl suçtur.un Agop 
l{ıbççıyan olduğunu eöY"•<H. Diğer 
Şalıit P<>lla memurtarmd&.n All, Hllıe
Yitı •e lııluatafa da aynı şckllde ifıı.de 
Verı:ttler. 

Bunun O.Zerine A.gop Kllıççıyan söz 
&1dı ve: 

- Bu memurlar yatan söYIOYorlAr, 
decıı, :Su lkt Agobun ifade ine bakarak 
bt:ı111 ııuc;ıu çıkanyorlrır. Bent dllğdll -
ltJr, mecburan ttırat ettım. TeTkifha.. 
Xle bllfgardlyanını d6ğmUJ 1G gUD sin.. 

dana atıımqtun. .Muhbir olan Şevket 
le orada tanqtun. Kendislnl çağırır
sanız size her pıyı dopdoğnı anlatır .• 

Mahkeme Şevketin mL•hakeme için 
getfrildlğlni öğrenince bunu da r;ahit 
olarak çağırdı ve yemin ettirerek din. 
led1. .Ancak Şevketin tevkifhanede 
Agop Kılıççıyan ile anlnşllğı ve ya • 
lan ifade verdiği apa§lkCı.tdı. Memur. 
J.ara. ihbarda bulunduğu zaman: 

- Kör Agobun bir ıeydcıı haberi 
yok. Aml eroinci Agop Kılıççıyandır. 
dediği halde §imdi: 

Ben Agop KıJıcçıyaru tanırım. Kör 
Agop Uo konu§tum ve l§ yapmağı ka.. 
rarlA§tırdım. Sonra da memurlara 
haber ve:rerek kendisini yakalattım. 

diyordu. 
Şablt memurlar bu yalanını Şevke.. 

tın yQzllne vurdular. Fakat o bunda 
ısrar ediyordu. Neticede blklm: 

- Alm bu adamı dıpn ! diye bağır 
dı ve kendialnl jandarmalara teslim 
etti. 

Agop lnclyan bu ııırada mahkemeye 
bir mektup ibraz ettL B:ı mektup Kı. 
Jıççıyarun tevkifhaneden ablasına yaı.. 
dığl mektuptu. içinde blr mektup da. 
ha vardı kJ, ablasına, Şi'!'!nyana ver. 
meainl söylUyordu. Bu mektupla Şi • 
rtnyanı tehdit ediyor: 

- Senin ya,,m kttct\ktllr. Beraat e
denı!n. Benim altı.kam olmadığını söy. 
ıe! diye yazıyordu. 

Agop lnciyan bu mektubu mahkeme 
ye vererek; dedi ki: 

- Bu da benim hlcblr 19yden ha. 
b6nm olmadığını ayan beyan tııbat 

edeor dedi, bu Agop KılıÇtıyan ile Şev 
ket blrlC§tnlşlCr, blr insan yakmak la.o 

teorıar.., 
Neticede mahkeme ph!llertn celbi 

ıcın dunı&ımııyt ba§ka. bir gUno bıraktı 
)t:aznunlar dıpn çıkarılll'ken, Agop 

Kılıççıyan, Agop Şlrinya ile Agop ln. 
clyana dönerek: 

- GörllrsUnllZ! gibilerden dişlerini 
gıcırdatıp, duruyordu. 

ADLiYE l\IUHABtRl 

MESLEK ERBABI 
!yt bir kalbe maıİıı: oldnjımum gL 

ri\yorum. Kwmla evleneblllnJnlz. 

İffet Melih sordu: 
- Bahçede yalnız mısınız r 
- Evet. Yalnızım .. Fakat.. 
- Köşkte kimse yok mu? 
-Hizmetçi var .• Annem kom. 

BU kö;lklcrden birine gitti. Nere. 
devse gelir. 

:._ Biraz çıkamaz mısınız? Ko-
nuşurdu k .. 

Tereddüt etmeden cevap ver-
dim: 

- Hay hay, Geliyorum .. Siz 
aşağıya doğru ininiz. Ve cadde. 
yi takip ediniz. 

O, b~iylc teşeklir etti ve yU-
rüdü. 

Ben, k(Sşke koştum. Hizmetçi· 
ye seslendim: 

- Sofi! Ben biraz sokağa <}I. 
kıyorum. Bir arkadnşımla konu· 
ıacağım .• Şimdi dönerim. An· 
nem gelirse merak etmesin •. ea. 
bUk gelirim. 

----~_.---~--~-------------------~~-------------------------

Akl nızr n ve mantı!'ınızın 

• 

d ş nda uysall k g"s ermekten 
evekki ed'iniz ! u YSALLIK bir meziyet mi • 

dır? Buna şüphesiz ki birçok 
Jan "evet! .. ,, cevabını verecekler. 
Uysallığı geniş manasile ele alır -
s.ık, uysallık, bir meziyet değil, bel 
ki bir kusurdur. Her şeye, her iste
nene, lıer sylenene boynunu büküp 
"pekala, öyle olsun!,, diyenler, an
cak kedilerine sahip olmıyanlardır 
ki ömüvleri, her verilen emri, körü 

körüne tatbik etmekle geçecek, baş 
kaları::nn kulu, baskalarının kölesi 
vaziyetinden ku;tulamıyacaklar 
demektir. 
Uysalhğın hududunu akıl tayin 

eder. Aş1rı uysallık göstermek - ta
bir mazur görülsün - buda.lalıkbr. 
Aklınıztn ve mantığınızın dışında 
uysallıit göstermekten tei'akki edi-. 
nız. 

MYFA -1 

Fıkra 
:::::.~::.:::::a 

auah t fr1 de 
aıır ı ı:ı o.llloot· bu l"• ı.o' uJmu 

•• oııı!Jul:ır kabahati .. , .ıııııhlnln 

dıl kaı .. ı 11,;lude, cam u • ııcııccrett. 

Mn dalına ııÇıli olmru; llQll btılU~Ot• 

lar. 
Arupl.ıı ııı mı·.,ııuı , ıir. h•rnda. 

km bir glin ı.alırıııı çalnıı~hır. \ nl,;ıı 
::ı·ı l:;ıilt'n ırnııı ul r,:;ııı biri: - J p. 

buh.ıt ende, dı·mls, ı.atırı ı~ı l•·rd~ 

.ıl.lnmamı~"lll" 

Blrl d<': - 1 :ıb:lbın ı, Iırda dı r.ıl , 
rtC' ı, Jst ı,, D<' dt Yin<'lr tutu::ı or; 
Bir öt !'I Ge· - sıl ı..utıahat ~ j,. 

te, dl~ e il.n·ı d mi : ı. tırı IJ lef! 
b.-ı.ğl ıs.ıJ dı ha~"\ arı na,.ı• ı, ı: bilirdi'! 

Butım bunları Mrt r bl~r dini • 
,H'n şnir: - hl, d mı .. ı..ıbnbıı t ~ı:

b••n 1 , )D katırlu. Ja .,,. 1 ~. fııkat 
v hır ız o~t':ık d:ımıl.1 h\<.• mi ka. 

l t \oh? 
T \C? keli, lmbnhat sırma kaftan 

olmuşta 1'!.ınsc üuı lıw olrn.'lmı 

lk'rlt>r ! 

Musikiyi korumak ve elaman yetiştirmek üzere 

Türk musikisinif~~ 
koruma ~emiyeti ......... ----~ 
Adlı bir teşekkül vücude getirildi 

Ceıniyetin reisi Abdülkadir Töre ile bir konuşma 
G AZETEMtZtN tertip etmıe oı. 

doğu mnıdkl ankctlnden 1M>1a.. 

ra muslklml:ı:lıı ıslahı .tu u51uıda on 
r:am;ınlarda yeni Bduıılar atılmakta 

ve bu adımlann mnvnUnkl~ctll netice. 
Jerl meydana ı;;ıkmakta<!ır. JlıunJelcrin 
en b8§ında radyoda oa!ı;tı:.n gerek aa
zmde Te gerekae ham ndelerln butlba. 
nr, daha 110nra muhf.1'111 mU;ıeeesclcr. 
de mualkt De J ttgııl edenlerin kuna 
tabi olnınlan, JmUh!ln edilme • 
len, muvaffak otıuwyanların ınuıılld 

salwımdan ~melerl gelir. BlltUn 
bu t.eşobbllale.rdcn maad:ı aynen, mem 
leketbnlz.ln bllınmııt mwılld llstadla • 
rmdalı eski GUlSQD musiki olttılunun 

dlreldöril, Darlllellıaıım mllefJIJlBI Ab • 
, dlllkacllr Tfire ve memlı'.\k"t.ımızln ta
nınm11 musiki il tadlamun lftlraklle 
bir (Tllrlc muslkl!dnl konıma cemi • 
yeti) ruınılle bir ocmlyet ~kil etmte
lerdlr, Bu ocmlyct mus!kl ııah:wında 

yeni yGDJ elemanlar yetlıJtlreceğl gibi, 
Altj;'t'rll ınn iki lnaslnrm i"tJrnldle ha
yır mUetllltl8Clerl mentnaUne konserler 
tertip ecleoektlr. 
Oemlyetın muslld &ahaama bn işte 

vükuf vo ehliyet kazanm11 unııurlan 
yet~tirmek lı;ln atını olduğu adnn. 
muslklmlztn attsl bılkınundnn değerli 
bir hizmettir. Oemlyetin reisi AbdUl.. 

kadir Törc31, okuyueulıırmuza tanıt• 
mak ve hem de bo değ.,ru mueesese 
ba.kkmda bir tıkır vermek maktıadllo 
il!!taclı Oerrılhpqada, esld Türk tipin 
deki taı1hl m1nde zlyal'f't ettim. Ken
din bml blly\lk bir samimiyetle kar&ı. 
Jadı. Dereden tepeden konu.,tuk. Nlba. 
yet ıı&z mmlktye lDUlW etti. 

- 'üstad, dedim musiki için bayırb 
blr tceebbUa lıtlttlm. GUldD ~ e: 

Sofı mutfakta çal~ıyordu. 
- Peki küçük hammcığun .. 

Dedi. S:rtımda bir sarı benek· 
li basma entari var,, Ayaklarım 
da üstü delikli 'bir kır iskarpini· 
Çorapsız .. Köy haliyle bnhc:cden 
sokağa çıktım. Elimdeki kitabı 
bırakmamışım .. 

Caddeden yürüyorum, 
O, epeyce ilerlemiş 
Kalbim çarpıyor. 
Ona yakln.şı).'orum . 
Hava sıcak .. Güneş tepemizde. 

Gölgelik bir yer yok. Vakit öğle 
üzeri. 

tffet Melih çok heyecanlı •. 
Benim söz söylememi, benim 

kendisine sokulmamı bekliyor. 
Bu, ~Uphesizki, benim vaziyetim~ 
korumak ic:fn .. 

Maamafih etrafta kimseler 
yok. 

!
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Hasan Bedreddin Olgen 
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Değerli Ustad Abdülkadir Türe 

- Mııslldml7J d."lha do;:rusu istik • 
baldo musiki ıı:ılınsının bonıboe kal • 
mıısını kurtnrmak mak~dlle böyle 
bir cemiyet teıııe ctmcğt'i kanır ver • 
dik. Cemiyetin maks.-ıdı dağnıdan doğ 
nıya mu ikiye gerek nnınıi bilgisi ~-c 
gorckee ameli bDgkUe mlluelıhe% ele. 
manlar yctf tlrmrkUr. Bıı yett....ooek 
clemruüar, oemlşctln bocatarUe blrllk 
to konserler tertip edeooktlr. Ba 11u

retıo hem hıılk1ı11 musiki 7e\'kt tııtmln 

cdlleook ve hem de gelecek yıllardtı 

Bağdat caddesine doğnı ini. 
yoruz. 

Kol koln değil, iki arlmdnş gi· 
bi yan yana konuşarak gidiyo· 
ruz: 

- Vakitsiz geldim ama, kusu· 
ra bakmayın, Leyla hanım! Öğ" 
leden sonra belki bir yere gider
siniz.. Gelirsem bulamam endi. 
şesiyle sabahı tercih ettim. 

Ve; kısık bir sesle ilftve etti: 
- Burnya ~elebilmek için. 

tam bir haftadır düşünüyordum. 
Ancak bu sabah karar verebil· 
dim. Buraya gelmek .. V.e sizi 
görmek arzusu .. 

- Teşekur ederim.. Beni u· 
nutmrunışsın ız ! 

- Ben fizyonomi mütehassısı 
değilim ama, insanı ilk görüşte 
fanır ve bir kitap gibi okurum. 
Leyla hanım! Siz <;<>k mütekamil 
çok yüksek bir kızsınız! Bunu 
ttrar etmeme müsnade ederse · 
niz, beni sevindirmiE! olursunuz' 

Bu esnada · tabiat onunla bir· 
leşmemize yahut biribi imıze da. 
hn çok ynrdım dll' k l tiyor 
muş gibi · sağ elimın ustune bir 
an kondu ve elimi hafifçe soktu. 

Birdeubire ürktüm .. ve sıkıl · 
masaydım en yilksek sesimle ba. 
ğıracaktım. 

İffet Melih derhal elimi tuta· 
rak anyı attı ve ct'binden ktiçük 
bir eeam şişeei çıkardı.. elimin 
iıltüne drJ&tll_ 

Türk muslldslnc biz.met edccelt OD • 

nrtar > oUoecektlr. 
Omılyetln dokuz kljllik blr idare 

heyeti \'e aynca bir do ilmi tıeyefl 

\'IU'dı. Konıı!!rlcrlo ~gul ulacal<, kon.. 
ser heyet.ı do mC\CUttur. Bu lmınıa tıı
tlnık ed nler, BJda iki lira gibi ufnk 
bir Uc:reUe arnı etttklf',n hlr sıızı ağ. 
renetılleceldn, hnncncı olnınk l!ıtJ • 
l lt'r de mml denıl nlnt il~ lderdlr. 
Oemlyet bugiln Ş hz.adcbaeında wta.. 
fct ııpnrtım."lrunda faaliyete geçın13 

bulwımalttndır., 

AbdiUJ,ndlr 'J'Oro, ınUlg, harlclJO 
ııezareti mllracaat kalenıl mlinwyy1~ 
liğlnden mUt.elmltt!r. IJzon yıllardan. 
beri mustkl ile meşgul olan Abdillka. 
dlr Töre, U>..kaUdo • ııevkcdl~lkkn bir 
mllddet !öOnra D:ırUleUınn ınU sscslnl 
teşkil Ptmı .. , ('llCıimf'nl mu klJC nza. 
mües9Cftcyc d ruızarlynt.: mu t:.ı mo
nııımı olmuştur. 1'unburi Oemllln ölll. 
mu llzcre bftı sazmclcll • ., grtltllmı .. , 
bllihıra 1stanbnl umum mekAtlbl mıı-
lki mlifot•ı lf~lne tıı::ı in N'.llmlıttir. 

Cstad, nıızarlyntl mıı n.ı \e kemıın 
öğrenmek oımlft adlı Od f'5Cr vüeudc 
getlnnl5tlr. nl;"J<ııt o urnanld istibdat 
ldılresı yUzUndoo mulllkl)C lfıyık o). 
duı;-u lmt'lar hlı.nıct ('dem 13 OO<'ğfnl ıııı. 
lamıır, naznrlyatı musiki mu~1llınllğtn.. 
den istifa ctınl ttr .• 

Abdülkadir Tl.irP, lmdıJe 1 il.dar 
muslk.lnlıı on ubeslncl ~ lhtlllRfl hıuııl 

etmiş, yüzlerce est·r he t<>lı ıııl tir. J• 
n<'a uzun y~l:ınn ktkllc malk<mlli olan 
binlerce mu iki nsannı, notalıırmı, 

hu •hada ::ıcllrfr-n değer.! el manbno 
hayatını mubre\ I bir ı<okk lyonda 
\ilcudo gctirml tir. 

Son yıllarda ınu&lkınlın lltıslnl llıırı. 

- Müsaade ediniz de oğuştu· 
rayrm. Muzip arı sokacak yer 
bulamadı .. 

Diyerek elimi avucunun içi.ne 
aldı .. ve hafifQe uğuşturdu. 

Çok ince, miltenasip ,.e ı;izel 
parmakları vardı. 

Elimi incitmeden öyle büyük 
bir fütimanıla tutuyor .. öyle na 
zikane uğuşturuyordu ki. 

l te bu. onunla clcle, et ete ilk 
ve son temasım oldu Vücudum. 
da o dakikad& öyle tatlı bir ür· 
pcnne duydum.. damarlarımda 
öyle bir ateş hi settim ki .. bunu 
simdi bu defterin küçük c:ayfala· 
nnda faah edemiyeccğım. Sadece 
ona:-

- Teşekkür ederim .. üzulmc· 
yin! 

Diyebildim. 
Maamafih o. canımın yandığı. 

m, gittikçe kızaran ehmden an· 
hvordu Onun da · elimi tuttuğu 
zaman ·. r.lşe!er, heyecanlar ge. 
çirdiğini hissediyordum. 

O, cok heyecanııydı .. Çok ateş 
liydi .. 

Fnkat, heyecan. ve atcşinı 
saklamaı?a çalışıyor. hnvat mev
zular. manasız sözlerle b ni avu· 
tuyordu. 

- Köro!ası an ncrden de gel. 
di diyecektim. Birdenbire ona 
gıpta ettim .. Hayır .. hayır .. onu 
'wkandını. 

,..,,.,,..~~ 

KA D iN .M.A1''"TIGI 
Kadın - Bu t'I) nyı e\ o kadar taeı. 

mnl::tn.n filk!l)et edl~orsun da iki ıı~ 

onra bunları ta.nnııkUın lnlnp yeni· 
lerlnl 1 fodlğtm zıun::ıı11 barın hal• \c.r. 
mlyor9Un. Soodr.kl in rsuJığu diye • 
<'Ck yok doğrusu. 

de ııl.:ıc:ı.~'1 1>1.'l.ll <liı ürıerf'k (mtJJJIJd 

esasları) adlı bir c ::?r \ Jcudc getir. 
nır-'~ başlamıştır. nu ('!i( r kısa bir 
mm:ın sonra tı;: ırlıınn.ralr lmnSt'-"'\'11.
tuanfa tedrl cdllmc•lt ÜZ<'rc ıılfikad"r
lnrııı tetkikine nrr.edHccr t.11r. 

Kendisi o musiki b:.ı~l ınduı..-ı dO • 
ışüncelerlnl onduihırıı \'llkıt, ~ıı ı ın

lıırı 8Ö31 edl: 
- l\luslld ruhun gıdası \e lrolbln M 

gll7.el ellhıdır dl) eoeğlm anı.ıın kapl 
lere zevlt neşe \Crir, kı tahrik e • 
d r. Bamn da aksine olnrak kalblentr 
teessür uyundmr. Bütlln bunların vii
cııdo gt>lın<' inde mu ikinin ~. 
sazı. icra ,.ekU, olmma tnn.uım mil • 
Mm re llr-rl vardır. 

l\luslkl luı.bll.lyotı nl:ınlal"Yl ahlA
kmı tıısfiye, ruhlarda lnlrlerdc ) eni 
enerji. dluınğlarda )CDl fıl<irlcr pey • 
da ettirir. IlattA, musll<J birtok bas. 
tnhkl:ır için en iyi teda\ 1 mmlUdUr de, 
dl)f"billrlm. 

Musiki ögrcnnınk i ti,\ enlere taVtil
ye edeceğim şartlar şunlardır: Vakit. 
11aldt, usulü t.edrls, lrobllı)et, ectat. 
çnl!!;i:.ruılt gibi, ultı rttır. Bugl\u ma.
nlescf 1) 1 bir u uıı:ı tedris olmaclı~ın. 
dan dl~er beJ ~rtn 8:11ılp olanlann 
emekleri bo a gttmekteeUr. BITJm ra.. 
~ emh: katılll etJerl lnk t ettirmek, 
l.J)rnetlcrl nwmlcketin lııllfadc edecıe
tı tir hnl g tfrJll('ktlr.'' 

j).yebilmek ictn kendini o de· 
rece tatmış, yoklamuı; o kadar 
dil unmüştU i .. 

Bu kelimeler ağzından çıkar 
ken adeta korkuyor .. ve korku · 
sundun titrı)'ordu. 

Benı delıce ~ vdiği, rıyasız sev. 
diği herhalind n belliydi. Sözle· 
rinden, baı lnrındnn, tavırların· 
dan., Ve bilhnssn "'esinin ahengin 
den .. 

Biraz daha yurüdük. 
O, bird~bire titrek fakat &. 

heil'dı sesile: 
- Bilir misıniz ki, dedi, ben 

bir kere evlenmei{c teşebb\is et· 
miştim. Bunu söylemeğe sebep 
var mı? bilmivonım. Aklıma ge· 
ı;verd• de .. Söylemek istedim. 

- Hay, hay, dedim. evlenme 
hikayeleri ekserira çok entere · 
san olur. Anlatın da dinliye) im. 

- Demek ki, siz de bu hıkfi. 
veleri enteresan buluyorsunuz? 
O halde anlatavım. 

Yolun kenarında, iki ağacın 
g0lgesi altında durm~tuk. 

O anlatıyordu: 
Babam o zaman beni evlen· 

dirmek merakına dilşmUştü. Ben 
tahsilden döner dönmez: ''QCPlum 
c:ana bir eş lamndrr. Bu e9i sana 
ben buldum!'' dedi. 

Halbuki bu işe anneler ka" 
rışı. Çok defa oğullarma arıne • 
ler eş nrar, bulur. 

(~mr) 



ır--Yuca UlkU (1stanbul)veülkD---' 
(Usak) liseleri 

Çeviren: MUZAFFER ESEN .. 
Bayıtlfra başlanmıştır. ıstıyenlere malassaı tarllaame 
gönderilir (UŞAKTAKi frlktl llseslatn Orta kısmı yoktur 

3 

düğümü bozmamak için kes
kin bir bıçakla kesti. 

Müfettiş, hadem.-lere cese. 
di mutfağın arka tarafına 
götürmeleri için işaret etti. 
Doktor da cesedle beraber 
gitmişti. Pointer bu iş bittik-

- Ces<>di bulduğunuz va. ten sonra mis Hazelridgeyi 
kit yalnız mıydmtz. çağırdı. Salonda bckliyen bu 

- Ev~t, bunu demin de kadın, bütün kadın eşyaları"" 
size söylemiştım. nın nerede yapıldı&ı ve nere. 

Layng vakayı hir daha an- de sa'&:ıldığını keramet dene • 
lattı, Pointer bu ikinci anla• cek kadar doğru bilen bir po 
tışı da birincisi kadar dik • lis hafiyesidir. Sinirlenme " 
katle dinledi. Bu iki ifade a• nin ne olduğunu bilmiyen bir 
rasında yalnız ehemmiyet- kadın. Pointerle beraber mut 
siz tef errüata ait cok cüzi f ağın arka tarafındaki aralı 
farklar vardı. · ğa girdikten sonra, müfettiş 

-Bu iş saat kaçta oldu? adamlarına mutfağı gözden 
- Polise telefon etmek i. geçirmelerini emretti. Ken. 

çin '&.elefonu aldığım zaman disi de bu sırada döıemeyi 
az evvel kurmuş olduğum as• bir daha tetkik etmekle meş• 
ma saate baktım. Tam üçü guldü. Cesedi yerlettirmek 
on geçiyordu. için yerinden kaldırılmı§ olan 

Bu sııal, polis komiserinin bu tahtalar, eskiden mutfa • 
not ettiği snati tamamı ta • ğm diğer tahtaları gibi çivi. 
mamma ayniydi. liydi. Çivi deliklerinin vazi• 

- Demek oluyor ki cese • ye'dne nazaran bu çivilerin 
di bulduğunuz vakit saat... çök dikkatle çıkarıldığı an• 

- Ya üçtü, yahut üçü beş laşılıyordu. Tahtalar üzerin • 
geçiyordu. de aceleden yahut ihmalden 
Kapıya vurmaktan çıkan doğan hiçbir iz görünmüyor 

kısa bir ses işitildi. Nöbet du. Pointer bu itin gündüz 
bekliycn polis yavaşça bir yapılmış olduğunu anladı. 
şeyler söyledi. Cenaze oto • Ona bu fikri deliğin yanında 
mcbili ve adli doktor Ka•ı:s• ki pencere vermiıti. Bu i§i ya 
bi gelmişti. Doktor "bonjur, pan adam pencer~den dökü· 
mister Markham dedikten len bol ışık altında çalı,abil• 
sonra mutfağa girdı ve hay. mek iç.i . hurasını seçmit ola.• 
kırdı: caktı. Perdeler kapandıktan 

- Bonjur Layng, döndü • ve mutfakta ıtık yapıldıktan 
ğünüzden haberim yoktu. sonra bu yer, bu şekilde ça • 
Döndüg~ünüzü cesedin bulu• hşmak için mutfağın en mü· 

lıyor. Çama~ırları y1kanmağa 
mütehammil ipektendir. Ter 
temiz, lekedye ve boyacıya 
verilmemi!. Ne robu, ne de 
şapkası üzerinde mağaza is. 
mi var. Bu ıene moda olan bu 
spor kostümü her yerden al· 
mak mümkündür. Kundura· 
ları Selfridge mnrkalıdır. 
Bunlar da harcialem olan 
cinsten, ne pek eski, ne pek 
yeni. Vakıa bunlar pek itini. 1 
ze yarıyacak maliimat değil ı 
ama, maalesef söyliyecekle
rim hundan ibarettir. 

Mis Hazelridgeye el çan'ı:a 
sını uzattılar. Bu da her dük. 
kanda bulunabilen cisten bir 
çantadır. Pointer bu çanta 
üzerinde parmak izleri bula· 
cağını ümit etmiş, fakat bu· 
lamamıştı. Para çantası üze. 
rinde de iz yoktu. içerisinde 
birkaç tane lngiliz banknotu 
var. Ot&:a :gözle, de, bozuk pa 
ra arasında iki tane lsviçre 
frangı var. Bunlarcian birisi 
bu yıl l>asılan paralardan. 
Pointer bundan ölünün ya • 
kınlarda lsviçrede bulunmuı 
olması ihtimalini çıkarıyor. 

Bu sırada doktor mutfağa 
girdi. 
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- Skotland Yard bu İ§in 
aslını öğrenmek için çok yo • 
rulacaktır. Bir deh. kim ol. 
duğunun tamnmasma imkan 
yok. Genç bir kadın. Tahmin 
lerime göre daha otuz yaıına 
girmemiş olacak. 

337 doğumluların yokla. 
ma müddeti Ağustos niha. 
yetinde sona erecektir. 33 7 
doğumlular ve bu doğumlu. 
larla muameleye tabi olan.. r--· Yatı Mekteplerine --· 

(Devamı var) 

lar bu zaman zarfında yok.. 
lamalarını yaptırmadıkları 
takdirde yoklama kaçağı 
muamelesine maruz kalacak .. 
ları ilan olunur. 

. . ... 
Çocuk vereceksen.iz: Yatak, Yorgan ve Ça.rfjafiarlyle Yatak örtımı, 

Ba.ttanJye, Havlu ve Bomozlarmı ucu:ııca mağazamızdan alınımız. t .. 
tanbul Sultaııhamıı.nı caddesi No. 4 Tel: 20625 

URSA PAZARI: SiPAHi oğlu HASAN HUSNO 
...................................... 1. 

nuşiyle beraber haber verdi. nasehetaiz tarafıyc!ı. Çünkü En f darefi Beyoğlu verıı A-. şubesinden: 
ler. tamamile karanlık '!e gölgeli 1 - Mükellef Tabip Y!l.zba§ı Ahmet evlenmek istemektedir. <Sadık 27) 

Mister Markha:m gibi kısma dü§Üyordu. Çivilerin l A 8 A oğıu Ali. Doğumu: 310. lılemlekeU:: remzine müracaat • 306 
L d d k dikkatle çekili•i, örtünün iki Nabli.! Slcll No. (88206). 1 1 "' 29 Y8§mda dolgun ve mUtenaaip ayng a o tora cevap ver- '.'t vücutlu, esmer buğday tenli, ytıkeek 

d . p . t b ..ı k"k ucunun ceıe\: üzerinde di1' • 2 - Yedek Piyade Teğmen Zeynel· EN SON DAKı.KA me ı. om er U t4a ı aya abidln oğlu Cevat Perzin. Doğumu:: tahsilli, Ankarada ıoo ura ma.atlt 
kadar Markhamm ağzından katle kıvrılışı bu işin özene ö. 818, memlekeU: tatanlT.ıl, SicU No. 1 .,, bir memur bay, mevzun vUcuUu, 15. 

çıkan tek kelime işitmemiş• zene ve acelesiz yapıldığını (lM60). n..üçiik l1ln1ar "uponu 25 YB§larmda gUzcı bir kıZıa t.amj • 
ti. Fakat müfettiş Markham gösteriyordu. Polisler, mut • 3 - Yedek Topeu Tetmen. Behram (Bo kupona eklenerek cönderUeoett ma.k ve evlenmek 18temektedlr • .AA..-

karısile tanışmış olduğun • fağın rafları üzerinde işe ya• oğlu Ahmet Tahir, Sicil No. (50722). verme UAn.lan En Soo O&k•kada pıa. ::r:ı:r:::ıa:~0~Nejat GUn) adrell. 

d b d · ı· w• rar hiçbir •ey keıı.fedemedik. 4ı - Emekli 7• Smıf Hesap memuru raam a-red.lleoektlr. ıcvıonme tekUn an u a amın sessız ıgıne :ır :ır ,.1 ,. .. _ .. _ t Ned!m 0 ıs...... . - t~ ve ı"şçı· arıyanl,...· 
h t ,... • · lerini söylerken mis Hazel· TalM 06 u ~u · 06 ...... u, ~öndereo okuyucularm mabfm kal,, Y w• 

ayre ~:amemıştı. .d • • . k f"k • • 291, Memleketi: Erzincr..ıı, Sicil No __ ._ .._ ____ _. .. -..o~•-.a-• bil .. '~ "' Orta ya,ıx ve emniyeUi bir kadm 
D kt d rı ge ıçerıye gırere ı rını u.uo.a .._,,..., _. ... ~....... ous......,. o or ve se ye taşıyan (325-26). l.ert l&zım.) bir ailenin yalr.xz yemek i§lerin! yap. 

hastane hademeleri içeriye söyledi: 6 - MUkelle! Tabtb Yüzba§ı !ıl. E Jıl'll · mek istemektedir. B,V. Bayan Bcyot• 
• d"kt k Bu'"tu"n elbı"seler· dı0kka" Necati 011-ıu Fuat Vehbi Ka'"t No.. vlenm• te ı en gır 1 en sonra apı kapan • - ı ~ ı. .T" tu Tarlab:l§ı Macar Turan sokağı Nu. 

l kuıl 1 • • · (36228) * 27 yll§ında orta boylu, vilcud ln. 
dı. Layng de, kendisine edi • e anı mış ve ıyı cınsten, . mara 42. 

k · d k ki Yukarda llln edilen subay ve askeri Z8Jlt olrnıyan, orta tahsllll dul, doktor • Al bil bi yUkııek t.ah.ııil 
len bir işaret üzerine dışarı- ne pe yenı, ne e pe es • memurların durumları tesbit edilmek Salim pa.§a torunu kimsesiz bir ba- manca en r 

Bu kadın zevk ıahibı"ymı' •, talebesi Jlsesil~re "'1yazlye fizik, alman ya çıkmıştı. Doktor ve polis• :ır •,•wu~tı HEllOS HDESSESATI ~ ""'"' Uzere (Çok Acele) §UbcY'C müracaat yan, 35-38 ya§larında, ~mer, az §1§- ca dersleri gösterir. H .N.E. remzine 
fer dö e edeki deliğin üzeri• fakat zengin olmadığı anlatı etmeleri na.n olunur. ma.n memur veya sanatk!r bir bayla mllracaat. 

ne iğildiler. r-------------:---------------------~-----... ı-------------1111\ • Ortamel:tep mezunu 17 ya§mda. 
Farelerin kemirdiği bir ör. B H 1 malt vaziyeti dolayuılle bir genç tah • 

tü kirişler arasına tıkılmışb. ir int hikayesi o e e d ? N:ı.!deden: sllile mUtenulp bir 1f aramaktadır. 
Bu örtü uzun ve oldukça hüı- na n l çın tap l m e •-•ls•kıen•der F. SE."?-TE-..,L-l,•l -•I cs;o~~!0~::~::::~1erind~ 
metli bir şeyin e\:rafma Hafif- anlayan elektrik, montaj tesviyecfı!k, 
çe sarılıydı; bir ucundan za. Çok guze·· idi. İnsan gül. me'k 1."ı·n seı...""" arar 1 Bilmiyonum.. 1ş1er:1nı ubllcn

9 
bir me.kin1st

0
1§ aramak· 

rifçe mini mini kunduraların Çok sehhardı. • mı? ~ ,.,.,., :'t!.ı:e:~~~nka~ru· :~: O da l>ilmiyordu. tadır. < .2 > remzine m raca.at. 
ucu taıı.ıyordu. Öteki ucun• Bunlarm fevkkiı:::de lbir huSlı· N · · Be .... m··msed· • Bir YBZThancde <:&II§ma.k azere i.. -s eşeyı ınsan yaratır.. Kederi lim. n ,. .... u ım.. k!. bayana. ihtiyaç vıı.rdır El yazııan 
dan yüzü yere çevrilmiş bir S'lyeti daha vardı: Çok körpe lbir insan yarattığı gibi. Ben, dünyada bir şeyin meftu· O da, tatlı bir tebessffnın: t>a dUzgtln olanlar tercih edilir. tstı~ 
he.o§ çıkıyordu; bu başın yal• kızdı. nuyum: Ateş. na mukabele ettr. Ve geçip gitti. !erin adreslerini (İr--glSr) re.mzbıe 

L d 'kk • · k Fakat ben, onu ne güzelliği, Her yerde, her şeyde ve her Bu, onu gördüğüm ilk gündü. 
nız ayngın ı atmı çe en ne <!aZibesi. ne de körpeliği. için dan~atekbi u··kyü:k.~.rdeşiom, k~.nükdatnenbirdaaz zaman ateş aranın. Ah, o mes'ut gün.. blldiMrm.eled • 301.k 
kumral saçlar görünüyordu. sevdim. ~ Yana.c.ağmıdan. harap olaca. ütelern : 

Cesedi dikkatle kaldırdı • Ba..~alarmm, kadında aradığı ha. akıllı, fakat aklına, ibilğisin.c ğıından korkmam. • mı GENÇ BAYAN ARA~"n'OB: 
lar ve sedye üzerine koydu • bu üç meziyeti ben onda arama· ma.ifrurdur. Ben zaten korku ibilmem ki.. Bundan sonra tamam bir sene • Pro!ea5r Zati sunsı:r yanında. 

A"vm suali !kendisine de sorar bekled" hl tm .. ı · .. .. lar. Cesedin üzerindeki örtü mU}tım. J un.. sabnedo .zmet e e ... çın ..... pnç 
On h rk ·· ·· ve §U cevabı alırım: O, duhkkA-ımızın o··nu··ncıen 'L..l.·r ba ana lhti'-'"" va.rdır Ttlrktye da sadece '"'""rılmıcıtı, b.agvlı degvı·l· un, e ese gonmmeyen, F Küçükken annem bana: - Sen i:llı u. Y ..... ,,. · · 

~ ır herkes tarafından keşfedilmeyen - azla gülen insan.çabuk büyüdüğün zaman cesur bir a daha geçmedi. hlllDde ve h&riçte seytı.hat edobllecek 
di. l tiyatla örtüW açtıkları bir ıbaşka gürelliği vardı. ihtiyarlar. dam olacaksın! demişti. Fakat ben, onu, ilk görüşte serbestiyi haiz bulunmaları IA.zim. 
vakit zayıf bir kadın vücudu Bu güzellik nedir? ''Buda' bir gün müritlerine Evet, ben cesur bir adamım. sevmiştim. dır. Mektuplarmda §alı.si vasıtıa.rne 
meydana çıktı. Üzerinde kah Bu gizli cazibeyi ben onda nasıl böyle söylemiş. Fakat, cesaret:ni daima atec:li Her gün onun yolunu bekli. tahsil derecelerini kaycıederek (ZatJ 

k,.,.~ tt' ? Büyük kız kardeşim Budanın s yo h k d eh · d _,. ... 1 •-vercngi zarif bir mecıin ceket ~e un. A • ez'be kızlara karşı gösteren cesur bir r, ·ve er a mm ç resm e Sungur) adına fot0t>·~·• .. e gaze~ 

kt b
. :ı- l k Bunları saymadan önce, size ayetlenni rlemiştir; onun onun hayalini görüyordum. mize göndermeleri. (Kabul olurum . 

ve aynı ren en ır etek i kısaca onu Uinrtaynn: sözlerini unutmaz. Ben de aksine adŞf~ onu da, beni de anladı. Bilir misiniz ki, sevgili.n!n yo. yanların fotoğra.flan iade edilecektir 
vardı, ceketin ye§il astan Uzun kirpikli.. Sert bakışlı.. olarak bu husust.a çok lakayt, !unu beklemek ne tahammül e-
al'ondaki Pulo\·erin rengine UzuoboyltL. Tombul vücutlu. daha doğrusu kalın kafalı ıbir ruz sanıyorum. dilmez bir işkencedir. AÇJK KONUŞ:'\IA: 
uygundu. Y eşli bir şapka ve Zeki, sehhar bir kızdı o. insanım.. Haf.w.ım bu kadar es· * "' * Fakat ben bu i§kcnceye t~ Bay Rtzaya: Babsetll~iz Nmir.. 

b . 1 1 •B" ka.d d d . T:"I~ t k~ sözleri kafamın içinde sız· e, ondaki gı'zlı" ca1..ibeyı, hammül edivor ve ıztmabımı lerdcn biri mektuplarmı ~. di~ 
ır e çantası ö ünün göğsü ır m t. enuyorunı. CA::Ve · saklrLvarnrvor. kimseye a,..,..,,İyordum. rlnin de topla.nan mektuplarını alma. 

üzerine konmuştu. 0 - benim tanıdığım ve sevdi· Ha· ıl! ·i kisininde - henoe - gizli güzelliği nasıl siz sezdiği Bu ;.,.ı.;~~eden _ ~tiraf ede- aı için kaç gündür remzi !nti§U •t • 
AdlA b'b f ld 'b' k ğiın zaman - tamam on sekiz ruhları ihtiynrl"m1'CI, ikisi de mi söyliyecektim. ~ 

ı ta ı ısı ar gı ı o· ya.sında ~en~ ve atesli lbir k~ı. ............. Anlatayım: rim ki - lbilyük bir zevk duyu. mektedir. 
nuştu: - ::m1..+i':. ~=".!.ilfgı~!~ o. Camiye giden İhtiyar bir yordum. Aldrrına: 

- Bu kadını herhalde, henU~... ihtiv. arlı~" nı>n.--.ine marangozun kızıydı. Ben, ateşe Onun kim olduğunu, nerePe Atafıda remlzlert yaab olan o.. 
bo l ı 1 "A~·~1i ·DU' Jm~J" diyorum ,,_. r- "<""' ta n b"ır kuyumcunun oaluyum oturduğl.!!ıu bilmediğim halde, o ıru nıanma.m ıı&mJarma •elee ynuna sarı ı o aıt eşarp a "'91 rliişm.~yeıı bir ben varrm. pa ,., · yuc • 
bogmv ucılar. Ceset hu tahtala Çünkü, bl'...nim o ya..~arda iki kı7. O, bir gün dükkannnızm önün· nu sevmiştim. mektuplan ldarelıanembdeD (par.ar' 

=- kardeşim vard;, t~t ikisin.T.. ııı den ae"ı·yordu. Vı"trideki cazip Evet, onu ilk görüşte, gözleri. ıan .. _ .... , b .. - .. eabebıu ıtı-
rın altında haf~aJardenLe . .-ı· ,... ~ .._... -·- -J~ • o de ruhla.Tl gen<. yaşt~ ihtiyarld. bileziklere, göz kamaştrran mü miz biribh'foe takıldığı gün, vü~ kadar ve saat 11 d4'11 90llr8 aldırma. 
kalını§ olsa gerek. mıştır. Oiti ve ihtiyar ruhlu kız kar· cevherlere gözünü dikti. Bunla· cudumuz felce uğradığı gün ıan. 

Bu vücut, korkunç bir Mesela küGiı"'k 'k1z hrdeşim aeşlerimi gördı'.l\tl',ıe, kendilerine ra bakarken, dükkıirun içinden sevmiştim. (Rabia) -<H.N.B.> <Sevim 27) (B.R) 
manzara arzediyorcfu. on yedi yrujındadrr. Kendisi:lc: sevgilimden Oa.h.se<!er ve: "O. onu seyreden gözlerim birden Acaba. o da beni sevmi§ miydi? <Seven) css Mine) CB.K.) '(Papatya) 

Pointer yavaş yavaş: - Niçin gülmüyorsun? Hin· çok ateşti l~ kızdır ... derdim. bu güzelkızın gözlerine takıldı. Acaba o da beni, bir senedir (22 Necla.) (M.R.)(Nevin 28) (Vamfl 
distanm bütün kar.ı bulutları Bir müddet göz göze kaldık .. O benim onu düşündüğüm gibi dü. (H.TJI.) (Riyaziye) (Hamdi) 

- Bu cesedin yüzünü gös. sanki senin başı.nrla ıiolaşıyor Ateşli "cıi:- gene kıs ne demek. dakikada ikimiz de mumya'an. şünüyor muydu? (F.G.D.) c22Çayl.ak){F.S.V.)(A.Z.X) 
tererek evdekileri korkutma· muş g:bi, mey<ıs v~ mükedder. tir? mış iki ceset gibi, ayakta, hare- Onun beni düşündüğünü ibil· (Tallh 19) (T.T.) '(Kazanç) (Muğ 25) 
ğa lüzum kalmamış. Zira ö• sin .. Se'OObi ne? Bunu ancak. !t&V!DC8İni bilen ketsiz duruyor ve kımıldayamı. miyonım. Bildiğim bir şey var: AÇIK KONUŞMA: 

1.. ·· t h' d"I · ·· Diye SO":ılu~um z.ı.man. bana: insanlar sezer. yorduk. içimdeki ateş. 
~:ude~~. l& ~ 1 ~•ı mum • ~ - Gülme~ ~ }'nk' Onun ::evmesini bilmeyer.lere bunu Onun gfrr.leri mi beni uyuştur- Acaba bu, aradığını, sevdiğim Raşit Rıza Tivatrosu 

ıısu i<..'h\ go.bı#..~ tarif et:meğe ınzum ve iht:yaı; muştu? Benim bakışlarım mı o.. a~ miydi? llallde PI&ldn Bitlikte 
B·a &&!-eri .o:yi~--kıım qaı- Cew.ba ~ yoktur. Zfnl bu OlJi kimseler mı sersemletmişti? (Bomt yann) Ba AJqam Bo&tancıda: 

~ rElrk-t\• e\'d, ~- ·- - fl!lünGk - ~&) Perc1e w: 


