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kiye fi 
tehdit 
arıyor 
~ (A.A.) - Ofı: 
~ hududundan öğrenlldlğın~ 
~rk cepheırtndeki nareklıt katı 
' ına yakla§mak Uzeredir. TL 
''llko Ue Vorv§ilof orduıa.rı ara. 
~rı btr gedik açmak euretUe Al. 
~ otduJan Voroş•Jot ordusu ile 
ltıtıe:"a ar.umda irtibatı keamek ıa. 
lltJıı Jt~lr. Voro§llofun ırumandası.n. 
it~ ua ordulan ia§E' ve malZeme Uı 
ltttıcu&rını yalnız \ .. ,,.uda demiryot~ 
~~ leınl.Jı etmek zarureUndedir. 

"'1 ele asken harekAt mUlltaza 
" , jllrı dairesinde lnklşat etmekU: 
~~ neticeler Almanlarca mem. 

r...ı.'te §ayan sayılmaktadır. 
lrıgrad iaUkametlndekı harekA.ı 
~ Devaan J ilci •yfacıa 

ViŞi FRANSASI 
Niçin 

komünizm 
dlişmanıdır 

-0---

Niçin dö Gol 
aleyhtarıdır 

--<>--
istihbarat umumi 

katibi 

1 

HOKOMETIN 
DUSUNCELERiNt 

1 TEFSiR EDiYOR 
~larsllya, S (A.A.) - Ofl: 
Bu aabab Maral\yada Ocnneblere 

sınemasmın bUylık Gtobrcuter saıo. 
nunda istihbarat umumi kAUbi Pauı 
Marlon'm vermış olduğu konferansın 
mevzuu, §U idi: 
"Mareşal PetPn, dl> Gol taraftarları 

ne komünizm aleyhinde., konferansta 
departmanın belediye erklUıı ile muı. 
1d ve askeri bir çok memLırları hazır 
bulunmuşlardır Kesil bir halk kütle. 
si salonun harlc!nde tC'planmı.ş idi 
Buraya bir cok hoparlörler konul. 
muştu. 

Marlon ezcümle şöyle demiştir: 
"Mareşal Peten, cihana mUstevll 

olan kaııırga lclndc Fran51lyı yerinde 1 
tutmaktan ve korumaktat• ibaret o. 
lan vazitesinde bir çok mtttrkUIAt ara
sında iki mUhlın elyas1 maniaya te. 

... ()(•vamı 2 ııc• aayfıacla 

Göklerden inmek San' atinin Talimi 1 ı 

Bir par&filt, yere lndlktNı eonra cla. 
bir müddet lllll böyle açık vaziyette 

kalır 

Hitler 
Hindenbur-

gun mezarına 

Bir celenk 
kovdu 

Berlin, 3 (A.A.) - Q. 
fi: Alman radyosu bil
diriyor: 

, im n arın 
bıldırdiğ ne göre 

.tftos~ova 
yolu 

acı:ıvor 
SMOLENSK'tN 
ŞARKINDA 

Byük bir otomobil 
yolunun 

HükOmet merkezine 
giden nokıası 

Zaptedildi 
Berlln, S (A.A.) - Bir Alman l:Pil. 

tar te§ekkUlll Smolensk'in ıarkında 

büyUk bir otomobil yolun& varml§ ve 
bu yolun M06kovaya giden mUhim bir 
yerini zaptederek yeni blr cephe a ç. 
mağa muvaffak olmuııtur. 

Bu mühim münakale noktasının 

zaptı aayesinde geri çekilen Sovyet 
teşekklUJerinln ricat yolu kapatıLauı 
bulunuyor. 

ABker ve her tür!U silA.bJa yUklO 
kamyonlardan müteşekkll düşman 

kollan Alman topçusunUD ate§lylc 
imha edllml§tlr. Yüzlerce Sovyet as. 
kerl ölmU§tUr. 

Yeni gelen Alman takviye kuvvel 
terinin yardımı Ue Sovyetlert sara• 
çenber, daha ziyade daralmıştır. 

Bolfevtkler, bu c;enberden kurtuı. 

mıyaca.klardır, 

~a~·.--~!t:ltt&ovyet tebliği 
Alman devlet reisi 

Füh~r, Mareıal Hin· 
d~burg~un ölüin Yıldö
nÜmü münaaebetile Ta
nenberg' deki makbere
ye kendi namına bir çe· 
lenk koydurmuştur. 

Bulgar 
trenindekı 

hadise 
129 Sovyet Baiiık 
taggaresı denizinde ---<>--

düşürüldü şiddetli bir 
~· 1 (Radyo) - Bu sabahki 1 

Para§Utlı:ri katlamak ince bh iştir. 

Havacılarm ve paraolitçWerln, hayat
larr, bu panujUtlerl katlayıe eımaam.. 

Birkaç kişinin 
Utı ııa tebııtı: smolenkakın §arkruda çarpışma 
pt'beı.:tacıanberi devam eden muha. 
~ttler- bitnıek üzeredir. MUtteftk kuv 
Gir. ~Yefin cenubunda ilerleml§ler. 
' •n hava kuvvetleri onuncu 
"'1: ;"'rak Moskovada askerl hedef. 
~ıanm §imal mecraamı ve Uk. 

' IDUhtelU hedefleri bomba.r. 

isvicre da göıeteoeklerl itina.ya ballıdır. Yu. 
karda Alınan talebe pa~UtçUlerl bir 
hava meydanında paraşütlerin ipleri-

Süvey§ bombalandı 

Berlio, S (A.A.) - D.N.B ajansı 

oın bildirdiğine göre, Süveyş kanalı 

Uç ha!ta zarfında 7 defa bom bardı 
man edilmiştir. 

ölUmile neticelendi 
-o-

--..:lnıl.§tlr. 
ltıa .. ~-. ı (Radyo) - Alman ba§ku. 
~ıtı tebliği: 
~ harp tayyareıert dün ıark 

'"-
11

cle 129 Sovyet tayyaresi dO ... 
~lerdlr. 

ıc-~·"'1111, 1 (A.A.) - HIUerin umum1 
~&lı.ı tebllğtnlJ:ı bir UAvesl: 

tı11 ba <lepbeırtnde bugUn\ıU pazar g11. 
'lıtılttt l'eka.t, muvaffaklyetıe devam 

ltO r. 
"~ ?tlberdıman tayyareleri, dün gece 

'°"'lln> aakerl ıe.taı.tmı bom-
~ trıarı etmiflerdlr. 

S Cece tngill:ı bC>mbardıman taY. 
~:· lllutad veçhlle az miktarda 
~ ... l.n.fUlldı bombalarla yangın 'ba 11 bonıb6lar at.mıtıardır. Bu 
~ lar, Almanyanm cımallnde ve 
%ı;~•rbtılnde klfn iki noktaya a. 
~~ r. Beril!) Uzcrine ancak bir iki 

~~ relını,tr. Tayyare dafl ba
' "tıun endahtı sayesinde dUş. 
~ı llyyarelerlnden ancak blrkaıw 
Ilı,: it Berıın Uzerlnde Uf;abllmlştlr. 
~ lıo aç sıvn yaraıanmıetır 'Oç lngı. 
llı'stul'tıbardıman tayyares' dU~üruı .. 

!', - o 

Japonvanın 
15 avhk 
benz·ni 

.... haz.1r 
~e "ltoa. 1 (A.A.) - .Matbuat 
~, ee~da bir gazetecinin auaU. 
\ııı.,l' •ben Amertka t>&hrlye nazın 
"i~ttı i<ııOlr Jap<>nyanm ordu ve bab
ttr, ~ lhUya(:lannı kat'fılamak U. 
ıı~ - 16 ay kadar devam edebile. 
~l'letı:ıın2trı stoku yapmııı oldutunu 

§U 

Moskova, S (Radyo) - Sovt 
yet istihbarat bürosu tarafından 
bu sabah neşrdilen harp tebliği. 

2 Ağustos günü, Porhov, Smo· 
lensk, Korosin, E loçerkaz V'C 

Estonya istikametinde ordular • 
mızla düşman ordusu arasın..~a 
şiddetli muharebeler cereyan et· 
miştir. 

Cephenin diğer istikametle• 
rinde, mahalli ehemmiyeti haiz 
muharebeler cereyan etmiştir. 

B tarafıığına 
dokunulma.;. 

dıQ• ıçın 

Muhasım 
devletlere 
teşekkür 

ediyor 

Baltık denizinde gemilerimizle 
tayyarelerimiz, beş destroyerin 
himayesinde seyretmekte olan 8 
nakliye gemisinden ibaret bir 
dü.~man gemi kafilesine hücum 
ederek düşmanın bir destroyeri 
ile bir nakliye gmisini batırmış- Berne, s {A.A.) - Ofl: 1 

lar ve 2 destroyerle bir nakliye İsviçre Milli bayramı merasiminin l 

ni derlemek usulünü öğrenlyorta.r. 

Yarın BüyükM_illet 
Meclisi aç·ı/ıgor 
Ankara, S ıEN SON DAKlhA) - BUyUk Millet Meclisi bit aylık taU. 

linl bitirmiş butunuy:>r. Yarın ö8ltden sonra saat Uçte tekrar ictima ede. 
cektır. İhtimal bu müzakere devı·eJ.: yine uzun sUrmlyıecekUr Salı gUnU 
grup lı;:tınıa:nda, tatil eı;naaınd.a geı;miş olan vekayi ~ hA.disaU- dair Har!. 
clye Vekilinin ız.ahat vermesi mubttımeldlr. 

Bu mUnasebetle memleketin muhtel!! yerlerinde .atllint ~lrmekte o_ 
lan ınebu~lıır, Ankar,...,\·a dönm•1 t bulunmaktadır. Bir kıammm da bugUnkO 
tr~nle gelmekte cıldug·ınu öğrendik. 

Diplomatların bağajla· 
rındaki tahribat 

Sofya, S (A.A.) - Ofi: 
Eski Yugoslav hududu civarında 

Dl)lgll'de vukuagelen ve Franaız dip. 
lomaUannı t&§ıyan trenin yoldaD çık. 
maaı kazası netlceslnde Bulgar m.aki
nıau ile yataklı vagonlar ldarealııln 
bit İtalyan memuru aldıkları yaralar. 
dan ölmU§lerdir. Bu idarenin bir o<>k 
memurları .ela UçU tehlikeli olmak U. 
zere yaralanml§lardır. Franam yolcu. 
larmm hepsi sağ ve salimdir. Bagaj 
fu'[g'onu çok zarar gllrmll§tür. Bütün 
sandıklar ve valizler ezllml§tir. Fran 
sanın Moakovadaki bUyUk elçis1 Ber. 
gery ttalyan memurunun 61UmU ha. 
sebile Sofyadald İtalyan elçiliğine ta. 

W'" Devamı 2 tn~ı aayfada 
gemisini hac:;a:a uğratmışlardır. sonunda bUtün İsviçre Kantonııle.rı 
Kafile yoluna devam edemiyerek mümessilleri ve halk bugün Grutte J 
geri dönmek mecburiyetin:ie çayırında toplanmıştır. BUtün muıet 

-~~-~~~---=-l.ard_ı~_:jm_~:~n~~~:_~:_1z _~:v~~:===-;,;:-::-::rı,~!==~:,::':"'::';:2::-:-a::=('f:.'-:-::~~~0·~ 
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Bir genç ka d' n ın feci ameli ya file netice 1 enen 
··- ~ --- '? Korkunç bir yaralama vllkası 

!I --o---- . 

Kuvvetli bir aşk duygusile başhyan macera 
J 

1 
Sark Cephesinde cereyan eden harbin hazin ' 
neticelerinden biri: Bir Sovyet şehri tahrip 

edildikten sonra 

acıkh bir nier asimle sona erdı 
DUn gece Beyoğlunda kanlı bir bA.. 

dise olmuştur. 
Yaptığımız tahkikata goro bu kanlı 

hAdise şöyle cereyan etm!;ıtlr: 
Beyoğıunda Kalyoncuıwllug"unda 

(F.) [•] isimli genç bir kadın otur. 
maktadır. Bu kadm bundan bir mücı. 
ılct evvel kocasından ayrılmı§ ve on 
y&§ında bir çocuğu ile bc.rabcr ayrı 
bir evde oturmaya ba§lamı§tır. 

(F.), çocuğu He bera~r rahat de. 
:ıecek bir 'Şekilde geçinirken, birden. 
bire hayatını değiştiren bir h!dıııe ol. 
muştur. Bu h!dise tF.) nln uzun boy. 

( 4 1 HAdlsc~I lşk61 f'tm~k \çln 
lalmlert ıı&deoo ipretle r.lkretme-~1 

f&)'dalı bulduk. 

lu, yakı§ıklı bir genç Clıaı::ı ıM.ı ite 
tanışmış olmasıdır. 

(F.ı. daha ilk gordUğU anda <M.ı 
ya deli gibi qık olmuş v onunla ta.. 

Os:and açıklarında 
Bır Aımr.n petro. I 
gemısı uaurıldı 

Londra, S <Radyo) - Hava ne 
zaTctinin tebliği: Torpido taşıyan 
İngiliz tayyareleri Belçika sahille 
rinde. Ostand açıklarında 2 bin 
tonluk bir Almrm petrol vapurunu 
bıı trrmıelardır. 1 tayyaremiz ka 
yrptır. 

nışabilmck ıçln ~brtU çarelere oa 
vurmuştur. 

Nihayet bu emchne muvaffRk olar 
ı F .) (M ı ile tanlimış ve onunla be. 
rabcr yaşıım::ıyn b:ı , lamıştır. 

Fakat son zamanlarda l M.) nil" ker 
ctlsı ile pek alAkndar olrr.acıgrnı hı88c• 
dbce. onu sıkı bfr kont.rol alUna aı. 

mt§ ve arkasını takibe koyulmuıtur. 
Bu kontrolları neticesinde (F.) 

(M.) nln ba§ka kadmlarıa da dl.lşUJ 
kalktığmı görmüş ve bunu kendisi l 
cın blr izzetinefis meselesi tel!kki et. 
mi§Ur. 

Nihayet dün gece ı M ) ! Beyoğlun. 
da sarhô§ bir vaziyette g&ren (F.J 
hemen yanma gllmi§ ve: 

_.. De'\.ıllDI ı ncl .. :rl'"'" 
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•• • ek ananesı 
Roffl< Halid bır fıkrıısnııh el öpmenin nlc)blndc bulundu. Kir ele 

dodnk de ıdlrrm:nln )'l!IIZ tıbb' mahzur! rı vnnnııt. . 
El üpmel;:, )nlnr7. bizim ~ı:ıulerimlz arnsmd:ı değil, bütün dun)ıı. 

nın tldetJcrl nrıuıında bir muııahiwt teuı.hUrUdilr. o ve bu, et üprueııhı 
alc)binde ol:ıblllr: nu nleybrerlık a)nl zam:uıdn ).:nl do dt'ğlldlr. Fa. 
knt el oıımr(,"i '.nldırınıı.k g tib:ı biraz mt1.jl~lll kt, mlkl"Oplann keşflı~ 
ilen sonnı onu ll~n etnıc.,l ıs•n enlerin bUtnrı ı::-nvrdlrrl bo .. ıı. çıktı. 

Şimdi IJUDtı o.nbıllrlz: 

~·ı oııt ğii için 1ı:ı talanb11, dudal<lannda nra. bt•re •tı:t.Ut:ıeu; ) ıı. 
but eJI brılıtdU~i için deri lnılc ayni urotlc her ban,;I bir tuıstalık 
tcşhl dllmlş bir lur rn.stgeJinn;l:ı midir! Tabi normal v~ ıhhııtll 

lnS!llllardan hnh'ir~l)onız.. Ştiph!l'llz ld bayır! Şu bnidM bir im~ m mrJ 
ldn mı Mld in anlıl• ltlyad ve an'ane ini bınıkm~ ve kaldırnnJ; 
ııe)l'f- F.N "0~ OAK1KA 

bir yaralama vakası 
mb ı bıd &ayfnd& 

- Sen artık ben! cvmlyorsun. Ba§ 
ka kadınlıırlıı düşUp knlktığmı çok 
iyi btUyonım. Bu benim lÇ!n en btı. 
ytlk bir htıkn.rctttr, demiştir. (M.) 

nıiyormuş gibi ta.bnncMlnı da almak 
IBteml§Ur. 

Tnbanca bu çekl§mc esnaamda pat_ 
lamı§, çıkan kurşun (F ) nln kamına 
isabet ctmi§tlr. 

tse: (M.) qkm blr vaziyette karakola 
koşmuş ve h!dl.se)'i anlatm~tır. 

,..,, .. 

Macar 
kLtaları 

Sovyel kuvvetlerini 
8 kilometre 

geri attı 
Budnı>eıtte. 8 (A.A..) - Macar A· 

j:ınsmın bildirdiğine göre, Macar l<ı. 
talan Bug nehrine vardıktan 80llm 
askeri hnrckCl.tm ikinci eafhaııını bı. 

Urmlt buıunmaktadrrlar. Bu mınıo. 
kndaki muharebeler, Dniy~terdell 

Bug §dırlne .kııdar uzaıııı.n arazide 
cereyan etmiştir. Mac:ır kılalan Sov. 
yet kuvvetlerini vruıat1 bir hesnpl , 8 
kilometre ~eriye a~m!§l rdır. 

l(iel yeniden 
bombalandı 
l.oaıtra, S (A,A.) - Bllyük Britan_ 

~ a hava nezareUntn tebliği: 
tinpııratorluk lı&va kuvveUcri bu 

gece .Kiell doklaı-mı bom rdımn.n et. 
m~lcrdir. Tayyarelerimiz Felemenk 
sahillerinde tnraıısut yap.makta otan 
bır gemiye ve .Ameuınd ııdaalrmda 

dll§1ll8llm topçu tea1.8atıru bombala
ml§lardır. Tarassut gemlaine ve ada.. 

.. 

~ara gire 

Sahillerimizde Almanlar 
Y . . d .. d "k[ . Rusgaga karşı 
enı sıs u u erı Nasıl 

ve· fenerler bir plAn 
hazırlıvor Limanlar müdürlüğü mernl • 

ket kıyılnnilda mevcut sis dü
dükleri ve radyofarlarln feneri • 
re ilaveten yeni yapılacakların 
bir projesini hazırlnmı~ ve bt • 
lnnn yerlerini tayin ederek Mi!• 
na~ale Vekô.letine gOOdermiştir. 

Öğrendiğimize göre yeni ya· 
pılması zaruri güriilen sis dll· 
dükleri yerleri ~nlardır: Kum
kale radyof an, Kara.denizereğli· 
si, Ooğanarslan, ı;aıa , Vana 
ve f ğneada düdükleri. 

Yeni fenerlerin yerleri de şöy• 
le tesbit edilmiatir: Terme, Ger-

ze, Bo1.caa.da, Sisam geçidi iiııe• 
rinde Panaya ve Tahapuj, Pa.· 
.vas. Pendik, Antalya, Yumurta• 
ltk, Ayvalık, Et"dek, Kambiğa, 
Edıemit. Akdenizde. Seapustnl 
adası, Göllük, Aya:vorgi, Yenice, 
Dalyan Monodendiri Kalkan, 
Marahti, Andifli, Anamurbumu, 
Marınarada. Bozbun.ın, 'Ordu, 
Delemo, Gök&bit. Akyün. Finike, 
Yedibun.ınlar, Ereğli, Bartin. 
Gelibolu civannda Galata, ~ 
defada.en. Ağva, Görele. At<;ıyan 
ada."ı· Kaka.va adası. 

Sarayburnu - Haydarpaşa ara
smda araba vapuru işletilecek 

Londra, S (A.A.) - Alına~~ 
bu dakika.de, Ruslann en sa> 
noktalarmr bulınağa çal sınakU 
ve buradan kat'i' .zaferi temin ed" 
bllecck kuvvetli tnam:rz yaprnsl" 
hnzırlanmaktBdır. 

Fakat Sovyet oTdularr 1914 de· 
ld Rus ordm>undan çOk Usttindüt' 

Diğer taraftan Ruslar ~ıaıot' 
kendileri için değil, arm :z::ınıand3 
Bü}iik Britanya ve Alman f&tili 
ve tazyfk.i altmda bulunan A\"T\lr' 
mem1eketlel'l için de baı·betro~· 
te olduklarmr blliyorlar. Rucyad• 
BUyük Brltanya ft Birleşik Mt.e· 
rika Ue lşbirllğ1 yapmak l<j'n bD• 
yük bir arzu vardır. 

- Yanılıyorsun, Ben zıl her za.. 
manld gibi seviyorum. HnltA istersen 
ba gec yi s nlnle çlreb'Urlm, diye. 
rek kadım teselli tml Ur. 

(F Buna çok m mnun olmuş 11e 

Derhal celbcdilen blr lmdadl ııüıht 

otomobfll ne kıırnmdan e.ğrr surette 
yaralanan kadın Beyoğlu hastahane
sine kııldmlmtştlr 

nm topçu mevı:llertne tnm isa:bcller Şehircilik miitaha.ssısı Pırost, 
kaydedllıni§tlr. Tnrnasut gcmla1 atef belediyenin taleıbi üzerine halen 
almI§ ve sonra. da bntmı tır. 1lJsküdarla Sirkeci ve Ifabataş 

ara8lnda yapılan araba vapurla• 
n seferlerinin Haydarpaşa Sa· 
nyburnu arasında da tesisi için 
tetkilder yap.mrş ve bir proje 'ha· 
ztrlamıştır. Bu iş için Ha:ydar 
l)aşa rıhtmunm fazla bir tesisata 
lüzum gör.ülrnem.ektbiir· Fakat 
Saca-yburntmda bcw tesi!lt..t ya. 

Usküdarla Kabataş ve Sirkeci 
arasmdaki nakliyatın devamı da 
7.arurl görülmektedir. Haydar• 
pa·,ı • Saraybumu otomobil ilfr 
sak servisini temin idn bugün 
denizyo11armın elindeiki araba 
vapuru bulundu~ gibi bir üçün
cüsü de Haliçte ikmal edilmek 
i.i?Jeredir. Dmieyotlarr h~abma 
fngiltereden gelen "Eceabat'' 
feribotuda İstinve dokl:ınnda 
yaptığı uzun sejanatin :r.amri 
olan tamirini görmektedir. 

Sovyct Rusyada Büyilk BritB11 

ya ve Rusya havn kuvvcUcrin111 

geni§ faaliyetlerine ve Almaııl• 
rın muhtelif hava kuvvetlcritıit 
dehşetli surette hasara uğradıklll 
rma dair yapılan ne ıiyata ~ 
men Ruslarm Büyük Britan}·anUI 
A vnıpa kua.-ı üstünde ve Alrnall 
1arm Ru.q cephesinden kuvvntıe~· 
ni çe.kmeğe meebur edecek bJf 
hareket yap:!tb~1meslnio Sovyet ' 
Alman mUcarlcles:ne yapıln.calt •• 
~lı yardmı olduğunu düşUndüİ 
lerfni de inkar etmek münıkil11 

(l\!.) I evine g6tUrmU:ılUr. 
Her !1d!ı1 de evde geç vakte kadar 

oturmu !ar, :takat bir arnlık araların. 
da yine ayni meseleden şiddeUl bir 

mnnak8';3 ~lam~. 
- ?.Illn:ılw a cmıasmdn sinirlerine hA. 
kim o'amı:yan ltndm, ellne geçlrdlğf 

mla zıif;~ n1 (M.) nlıı ka.faııma indir. 
mı,, ve sa,.. kn.ımım C3t.Untl ağır auret_ 
te yarnlaJllliltır. 

SevgiU!ıl.nln yüzUnUn kn.n içinde kn.1. 
diğmı .,öTen k:ıdm. kendlslııl kaybet. 
m1i} ve (M.) n1n g;f;C ile vurduğu yet. 

Banınklan d<'llk deşik olan (F.) yo 
hastahanede ehemııılyetU b!r ameli. 
yat yapılmış, tnm bir buçuk metre in_ 
ce barsağın dlkllmeslne imkA.n olma
dığı için kesilerek ı.:ıkarllmıp. 

(F.) DİYOR!' 
'(1',.) diln gece ifade vermiştir. Bu 

sabah kendisini nyaret edenlere: 
- Seviyordum. Ne yaptığımı b!l_ 

mJye<:ek kn.dru- seviyordum. Ölilrscm 
çocuğum 6k.stız kalacak, deml~tr. 

MUddelumumtllk tabldkııla ehem. 
mlyetıe devam etmektedir. 

~--~--------~------~----~~ 

et ebliği 
aı:::e:=ı:ı:m:ıı.:::::::11...... 

B:ıvtarnfl ı lnct sayfada 

Ruslardan 
10 000 esir 

alındı 

lsvıçre muhasımlara 
teşekkür ediyor 

Bqtıırıı.h 1 lncl ııaytada 
viçre Blrle;ıik Kantonlan reım Veter 
mUb.lm bir nutuk irad ederek: 
·~ yine_ canlanıyor ve bizo ta. 

kip edeccğtmlz yohı çöstcr1yor. Bu 
barice kaJ1l hürriyet ve 1eUklMl hl. 
ma.ye ve dahilde adalet ve n1zamI mu. 
hatua yoludur. Devıctimızt kurm 
olıın tarihUr. Onu bııgOn muhafaza 
eden de yine tarlhtlr. Hepl.mizln ~. 
all Birleşik Demolmuıl.m1zin muhafa. 
zam gayesi gfb1 kopma• bir bat bizi 
elele ver.lyor. Ordumuz siyasi !bitaraf .. 
lığımızın muha!D:ıdrr. İnsanlık utku. 

• na bllrmet prenslbl mrlardan beri 
bııduUarmıız haricinde vuiru& gelen 

2 ağustos günü, hava kuvvet. 
terimiz. dü.<mıanm motörlü kUV" 
vetlcrine. piyade ve topçusuna. 
hava mc;·danlarmn §İddetli dar• 
beler ir.dirmekte devam etmiş
lerdir. 

1 Ağustosta cereyan eden ha· 
va muharebelerinde 41 düşman 
tayya~ i <lüı ürUlmü...~ür. Bizim 
kayıbımız 19 tayyaredir. 

' Avrupa muharebelerinde tııztm hattı 
bııı-ekeUmlz;ıcı saik ve b!'ktm olm~ 
tur. Bugilnktl harpte de Viyana kon.. 
ferana.r tnrntmdan taadik e<Ulmi§ olan 
Jıit&rp!Jığımız tahsf.ır.m bütün muhn._ 
rip devletler tamfmdan da kabul edil 
mı,,tır. Slytısettmizln bayat1 kanunu 
ola.n bitnra!lığmın:a ka~ mubaımn 

Londra, 8 (A.A.) - Alman b:J§ku. 
mıındanlığmm tcbUğmdc:n an18§Ildr. 
tma gl>re, Rua kıt.aı.annuı boZguna 
uğnıtılmıı.sı aırasmdn. Pclpu:ı gulUnü.D 
garbında 10 000 esir almdlğı glbt bir 
çok tank, top ve diğer b.ıtrp mıı.lze- , 
me.st de iğtinam edllml4tir. 

devletlerin gösterdikleri riayete m~ 
teşckkir!z.. Aııcak ft&raf katmak 1hu,. 
susundald arzumuzun kendl hattı ha. 

31 temmuz günü, dü.Slllan 
tayyareleri, ltiıı;ük hücum teşel:• 
büsleıindc bulunmuşlarsa da, 
tayyare dnfi toplarımızın ve av
cılarımız n enerjik müdafaac:ı 
sayesind bre var.mağa muvaf • 
fak olmad n dağıtılmışlardır. 

2 - 3 ağustos gecesi. düşman 
tayyarekri, bir'b"rini takip eden 
dalgalar halindı:> Moskova şehri· 
ne hücum teşe~sünde bulur· 

1 
muşlardır. Tayyarelerin ekserisi. 
daha. Moskovnya vannadan tar 
yare dafi batarynlamnız ve gece 
avcılarımız tarafından geri ~, .• 
rilmif21erdir. Şehre vara.bilen 
mUnferit birkaç düşman ta:yyr• 
resinin attığı ran'!IJl bombala· 
rmdan <'Ikan ·anmnlar. derhal 
söndürülm" tilr. Askeri hedef· 
lerde hicbir hasar olmamıştır. 

-, 
Nedamet eden 

meşhur dolandıncı 

Mahmut Saim 
Şişli yıldızı Medihayı 

nasıl tanıdı? 
Onu elde edebilmek için hangi 
bllelerc başvurdu 1' 

Bu tefrikada, csJ..'i 18tan0u.lım 
içini efil.ence alemlerini 1Yulaca1:-
8rmz. 

Pek yakında 
HABER sütunlarında 

rekeUmlzl ıtızumunda eilAhla htlrımet 
ettırmck azmi ne telif edilme.si ve 
bunda da sarsıtm:ız bir l<amr ne &l• 

lıft kadem otrmık lQzmı geldiğini de 

bi1~onız. 
Bltnraflığunızı tam Ye saritı §ekil. 

de muhafaza etmek lstedtğiml!':e Jta. 
Uyyen şllpbe etm~mcltdfr.,. 

R~iktaş .ı\8\mrllk cıbetiindcn: 

337 doğumlulann TO bunlarla mu.. 
ameley t4b' olı.uılarm son yoklama. 
lan devam etmektedir. Bu yoklama. 
ıann Ağusto.s rıDınyctine kadar yapıl. 
lacağı evvelce verilen UAndıın bilini. 
yor ise de bu doğumluların cllertndeld 
nllfm hQvlyet cUzdanlan Ue biran ev_ 
vel şubem~ mQraoaat etmeleri ve 
yoklamaya getmlyenlcrtr. yoklama 
kaçağı addedilerek hakkınd kanuni 
muamele tntb fı'itıece~ tekrar llln 

olunur. 
\• .- . . . . ' 

HiS VE AŞK ROMANI 

16 
.M.ı:ıide bu h lindcn utnndı. Par bu tazeliğin çabuk geçecek, bu 

mak kn.dnr bir çocuğu kıskanmıştı. galip nazarlann, bu atcf'ln pek 
Yelpazcmni açtı ve daha sert çabuk sönecektir. Senin de çocu
hareketierle sa.lln.mağa başla.dl. ğun olacak, sen de ook çabuk ihtl 

Mniden:n üzerinde krep selen- ynrlıyac:ı.k!lın,. Seni bekliycn istik 
den bir tuvalet vardı .. Göğsü inci hali dahn bilmiyorsun zavallı ço. 
ve ç!çcklerle t;kmeliydl.. Boynun cuium .. 
da oldukça .kıymetli b r kolye, ko· Birdenbire yerindı>n kalktı, bir 
lunda bilezikler vardı. Aynaya pencerenin kenarında gecenin se 
baktı kendisini çok çirkJn , çok rln havasiyle çlğerlerjni dolduran 
halsiz, .1k bitkin buldu, Meliha Meliluımn yanına gitti ve elindekı 
nm basit b .. z c · esini, milccv y('lpaze ilr ynvn <'fi koluna vur· 
hersiz güz 1 ı, bu sen·et dolu du: 
halin n xadar tercih ederdi. - Haydi gfüı: liın. dedi Artık 

Melihanm altm 6artSI saçları, döne1ım. 
kendisinm btiyük bir itina ile dil· Meliha blı d nbiı ç Mald ~ e dön 
zeltlınili saçlarından ne kadar dil ve o Z!i.tnO.n gene kadın bu srs 

zeldi. ı.<iz kızın bir aatlik sos)cte ha 
Bımun Uzennc Maıde daldı .. Dü vatının ~aptığı millhı dı>i! cıikliği 

mindü .. Kendisi evli ve mesuttu. gôrdil. A't'tık .Mnllha r ki ço\:ult 
Bir de aile saad tlcrini arttıran değlldl. Biıtun hnrekctleriııde bir 
oğullan vnrdı. Halbuki Meliha ustnlrk, bir bilgi, naz ırlnı ında cU 
heııüz ltibcti meçhul bir hayatın ret vardı TPbeıı.'lümU s \'fnı;li vP 
eşf&de bulur. ıyordtt. Acı acı müstehzi) dı .. 
d ~dU: Mnldenln kendisine so\'IPdiği 

- Haydi yavrum, seneler son- sözlrrl s..-ınki rhcmmiyetsız teli\k· 
rn seni de gôrtiruz. Bu canlılığın, ki edl)ormus gibi: 

- Oh Mo.ido.. Ri:ca ederim ... 
Bırak, ha.ydi,, diye itiraz etti, ':'trni 
de ısrar elti: 

- Hayır yavrum clönmemb: Jiı. 
zım •• 

- ~ deği ~a bir saat. 
- Olmaz yavrum, olmn.z. Va-

kit geÇ. Sen yaşta btr kız sa.baha 
kadar kalamaz. 

- Bir dans datııı ede 'm... Bir 
tek dans dnha .. 

Maide içini cektl. Yorgun veya 
kızgm oldu!;"ll uı.manlar dıılma ne 
fesj tut\ılur , sesi acayip bir bo 
rudan çıkıyononş gibı boğuk bo. 
ğuk çıkardı. Bu defa da nyl1> oldu, 
adeta boğulur gibi: 

- M~Jlhn, dedi, ben de senin 
)a_larrnı yaşadım. Hem de bir o 
kadar eski bir mıW değil , değil 
mi? Anlı~onun, balo sana çok 
güzel görUnüyor. Fakat zevkten 
vaktinde doymalı yoksa ze\ k in a 
m bırakır .. Vakit geç oldu diyo 
rum: kıifı miktardn eğlenmtdln 
mi kt., 

- Oh, e\et. f'ğl ndlm. eg'cn 
dim am aı tık o mazi oldu. 

Meliha bu eözlerı g yri ihtly 
rı mınldıınmı~tı. 

- Vnktindı t 'H' donm"dlğ n 
ıcin \'aruı r('ngiıı apsnrı , gözle 
r ıı yorgun olacak.. Bu balo nwv 
s mln son cgl nresi değil, daha 
ni<'f> toplnnlılor, nicı> balolar ola 
cak, eglenf'c<'k, ç"" eğlC>ne>c•'ğiz .. 

pılması zaruri göıillmcktcd:r. 
Haydarpaşa - Sara.ybumu nak• 

liyat servisi kurulduktan sonra 

rlcğilclir. 
Garvin Observcr gazete6inde 

Rusların altı haftadanbcl"i Atınall 
ordusunun hUcumlanna anudı1l't 
mı:ka,·r.met etmekte olduktanıu ).., 
zıyör ve diyor ki: 

Pazar gecesi co ş ku n luğu 
Rur;ya kendi ba.5mıı. mtlcri %11 ~ 

lüp edebilir. Fnkat bldm ııınıdl~ 
vazlfcmlı: RtL~Ylll"4 yardan et.n1e a 
tlr. Ruıı mltleti Ue ordusunutt "'' 
nıuva.ffftlttyetli mukavemet! ka.ı .. 1 

sındn şapknmızı hUmıctle ~rı· 
DUn geceyanaı, Tavuk pazarında 

~luk yllzllnden bir yaraıama vak 
ası olmu§. birim ke>m§U6U dUkklncıyı 
muhtelU yerlerinden ağır surette ya,. 
raıamıatJr. 

\'aka Tavukpazarmd& blleycller eo. 
kağmd& cereyan ctmıour. Burada ıa 
numarada köııclecDlk yapan Rıza dtln 
gece dükkll.nını knpamt§ ve lçerde 

Kiyef ı tehdit artlyor 
_.. Uattaraf1 l inci ea7fac1a 

ge.ııl§lemekteClir. Rusynnın e.ııkl mer. 
kezinde hnlk 80kaklarda yüksek ha. 
rik&d yapmaktadır. Alman tayyarele. 
rl durmakmztn dU§D18nm aaker1 mev. 
zl1erinln ve kıtalarmm bomb:ırdıma. 
nma devam etmektedir. 

Ukranyıı.da iki bUyUI' hıırekctin mU 
tevaziyen lnkl§afı görillmektedlr. 

ı - Kfyefin cennbunda Dnlestr ve 
Bug nehh1erl amsındııki taarruz ha. 
re keti, 

2 - Odesaya. ve Dnleper deltasına 
mUtcvecclh ileri hareketi. 

:Mareşal Budienl'nln zırhlı kuvvet. 
lcrle mukabil tnarnız le§cbbllaU mu. 
vn:ffak olama.ınl'§tır. Bu zırhlı b!rlik
leT Almanların açtıkları gediğe dlltı. 

mlişlerdir. Bu mıntakad&kl M car 
kuvvetleri her gün terakki kaydeyıc. 
mektcdir. Rus kuvvetleri burada dıı. 

rtcatc mecbur kıılmi§lardır. Zltomlrln 
cenubunda KJycfc knrııt yn.pılnn teh
dit .eon muharebelP.rlc dahıı fazla ın. 
kişaf elmi"Ur. 

Daha mevsim yeni b:tşlıyor, bit· 
miyor ki!. 

- Fakat yakında nihayet bul· 
mı:ya.cak mı! 

M.ellhanın. (;Özlerinde bu sözleri 
söy!erken arru ve timits~lik oku 
n u~"Oı-du. 

- O zaman ağlamanm tnm za· 
manı r>lc.ctdc, Fakat blllyo1"8unuz, 
ki ber şoyin bir sonu vnrdır. Bu· 
na alf§mak !hım . 

Meliha başını öne e!!mişt:i. l<'n· 
kat, Maideyi dl.nlem~·ordu bile. 
lçt~ iÇ() blr see, vnhof v ateşli 
bir ses bu mahrumiyetlere karşı 
isyan bayrağını kaldırıyor: 

- Hayır, hn.yır, beni rahat bı· 
rakın .. Ben zevkimi arıyorum, 
Pğlenmek 13tiyorum. f<~ zevkle 
rlmderı bitine mani olursanl7. • iz· 
den nefret ederim, kin beslerim 
!!ize.. Allahm bnna lütfettiği bu 
emsalsiz daltikalarrmdıın beni mah 
runı etmeğe kalkarsanız, aiz 0 

liinet t'd
0 

r, ölmenizi t"m<'nni edr 
ıim. 

Dil ordu. Meliha nrt k kalbinln 
bu SPSinden b~ka ses du,>mu:ı.or. 
baska söz dinllyenıtyordu. Ve bu 
kadar gUzel biı ~ecenin bu deı e 
Cf' çabıık niha.> ı bulmasına na.<>ıl 

gonıil :azı olurtlÜ. Bir de MaidC', 
bu t ınsuıs:z 7.evklerln ıııhayet u 
nutıılacak bi ı kaç sn3l olduğunu, 

lddl!!. ('diyordu. Alı. lıi" bu ~h7."I 

antler. bu emsalsiz hava unutu 
lur mu~du? 

arkada,ı tamirci Hakkı ile berai)er 
rakı içmeğe ba§laml§tır. Vakit ~ce 
yansına ıellnce birdenbire kepenkler 
vurulmu~. Rıza açıp bakınca bunuu 
kom.,uau terlikçi Mehmet Arif oldu. 
&?unu görmU,tUr. Rıza, .Mebmedc ne 
istediğini sormuıı. Meb.~t: 

- Ne l:ıtiycceğl:n, deml.otlr, atz bu. 
rada, ben yanda kafayı çekiyordum. 
Fakat rakım b!ttı. Bana biraz rakı 

Verin! 
Rıza: 

- Ne rakısı yab.u! Birkaç kadeh 
var. O da bize yetme~. Bu saat.Un 
sonra dUkkAnlar kapBlı. Hiçbir yerde 
buıama.yız. dem!§ ve kendisini başın. 
dan ısavrnak tst.emljtlr. 

Fakat Mehmet, ayak dlreuti§ ve 
böylece ikisi araeında elddetll bir kav 
ga çıkmıştır. Bir ara çok bJddetle
nen Mehmet, cebinden çı!<ardıgı kes. 
itin terllkç! bxçağlle R:zanın Uıerine 

atılmı~ ve kendlaini bagında.n kolun. 
dan ağır surette yl\ralamıctır. 
Rıza kanlar içinde yere aerilmlş. 

Mehmet bıçağı ile knçm:ı.k isterken 
yakalanmıştır. 'ı"ııralı Cerrahpa§ll b.aa 
t.aneslııe kaldırılm~trr 

Tcrhiıı tezker.-ımı za.yl ettim. Yenı. 
sini ala~ımdan sklııirun hı.ikmU 

yoktur. 

.\k ııra~ a ı,orlil< ,ı;lıeı.irutı liı&. 

;ı ıtlı < crrahp ..aıta Kara "liak 
4 tıumarııda 321 do,umlıı nus,.m 
oğlu Mehmet f;rtilrk. 

yoruı:. 

Japon va 
Malezyayı tehmde 

başladı 
Londn., 8 (A..A.> - Ofi: 
40 bin asker ihraç cttil:l~rı 

tahıni.ıı edilen Japonlar. Hindieİ111 

yi i~l Te Siyam üı.erine de t31 

yik yapmağıı başladıktan sonr' 
şimdi de yarımadadaki imparsttı 
hık KUV\'etlerlni takip tc'n Uıılt'ı 
yay1 tehdide ,·eTtondlklcrf gtbl. 
Portl'klz hllkur';,~tine de fn'an J# 
pon adıısı j1e Fili.pin 11.da'arı <' 
oradr.n da Portckize aft kıa1'1ııı 
merkezi olnn 1'imol' ;ıdıısr ara.!111 
da bir hnva nakliyat ~en"I i tııd' 
sını teklife ba.~tıunııslnrdır. 

Bu tekı:f kabul edildii;'i tskdır e 
do Japonların aynı zamanda ft r 
menk Hlndlstanına ait olan rtrn° 
e.dasmın ikinci kt5mmr ~e A '°'' 
tralyayı tehdit edebllmelerl iırıkl! 
n·nı verP.cekt.;.r. 

--~~---'---

Vis i Fransası n ç·,, 
komun zm aleyhtarı 

,,.... sa,tıtt11fı !llf'İ ıııe~t11d• 

Mduf elmiotir: Do Go1 •a mi r1 ır • 
nın !ıarekMı ve komUıuz·n ı;,z: ıcır. • 

- Haydi Meliha, gidiyorur.. ııcl~r .\{ore:ıalin dü Gol ıı.ltvh1.BrJ 0
' 

nıasının cbebi kapltı\ll7n ··i'ın;•t1 ' Ben öyle istiyorum. .. • 'J 

Maide bu 8&:leri adeta 8erl bir ne komUni1.m :tleyhtarlıijmtn tım!ll d 
Pd.a ile 8()ylcqti. DlUhafıızaktr zfün!~·eUn'"' U" p O' 

Meliha ha,>Tet dolu nar:.arlarla rııaaı o:du~unu ~.r•eıııe'.c belahatı11 

kuzirJne baktı. MaidP. içini çekti: bulunmuflar \·ev. suiniyete oor r t 
- Biliyorsun MP.liha, dedi, ben iddiayı ileri ııtı.nılişlcrdtr 

hastaynn, yoruldum. Artık <lön· Halt1ımt h!llde :t1 ben.im dt": ıo: '· 
mek l.U.ım. mek lated ğlm de -'Udur • Mnre.,.1 

Mf'liha, Maidenin eline serıldı: do Gotun aıeyhtn:ı oınııı. ı ııtya"ı ı-1' 
- Oh. affet beni .. Dedi .. YU· zlbnıyeUn. komllnlzrr.e cıl~man cııııı • 

zü birdinbire değiş.mil!, yeniden aı da :çUnıal blr ı..hnlptı:ı tecl'llh ' 

masum çocuk marıasmı alm~tı. tıncandır. ___.,,., 
gözlerinin o mlitlı~ kadm mana!lı •~9-11-, g-8-r-1r_ııı_n_t n_d_e_k_t_h_A_d_sa 
silinmişti. OJ " 

Maide guçlilkle gülerek: 
- Haydi, ){eli.ha, dedi, aen iyi 

ıkılh bir çocukBun.. ha~·di ya\'· 
ı um yürü gidelim. 

Meliha. bir tek eöz. bil söyle 
meden Maideyi takip etti. 

..,-. l:S~ta,..fı ı ıauı IA) rııtı" 
zı~-etlcrinl bıldirmışUr. Oığer tar31 

tan H'ransanm So!yada.kı ctç.fl sıo:;.. 
del"de Bulgar mn..kinlsunın bu ı.sııl 
kurban gltnıesinden rıı!1te\·elllt t~" 
aür vç tıızt·c lıl.slerlnı D.ılgar rnlı.1'8 

... knlat nazırnıa ıblii~ c' lE'ml,tlr I•'f'ıı-
1 Il sız bUyOk e'ç ! 1 ıle fe~'H'lt n :iP !t>'..11 • 

Mevsimin $On balosu Melihn n:ın SO ki• ııın bir co,. u •r dııtı-
lcın bir dana musikil!İ ve renk c;ıl Fran ala .sı..t mıvcc ... rı za ,,,e:ı · 
gınlığı oldu.. Gılıel bir orkestra- yor 
nın ahengine uyarak bahlata ~f~•· 3 (A •. ) - Eıul& r AJ8 n' 
kadar damı etti, kendisini istediği blldlriyor: Bulgar de\•i•t d~mıryoı;~f, 
erkeklerin kollarına bıraktı, gö umum mUdı rlU U dün aııt • 15 
ğUsleı 1 üzerinde taze göğfüılednin henllz rr:alQm oımıyan ebeplerdt 
sı!cılmasmı hoş gördti, i<;erlde sn ciotayı bır trenin Brod iıtu\·onu el~" 
londa , binblı llHktan, kadınların rında raydan çıktığını bndlrm• lt"1~ 
rcıı:::-arenk tuvalctlel'indE'n ayrı l<:a:u. netıct.mndıı lokon•ot.f' lkl '~ 
ıe\•k, bnhcenln, <,ıamlılılaı·ın koyu goıı ve demlryolu h11.ttı haur'i utr~; 
gölgeli nı>fti rcnklı'rinden ayı ı mMtır. Huar •.ati tahdenıtn ara..ıtı 
.z: \'k nldı, / ve lic \'ıi" alı var Jır IJ ı' ın \'o•c:Jl•r 

( Dc1·rımı wır) .ııağ ve •a t • 
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ah keme 
ııonlarında 

Be• ziyaret, 
Ilı• ticaret 

~.aradenizli balıkçı Alinin 
Ureği nasll parçalanmış ??. 

/( 
0

1UooRUN Dihayetindekl ~n 
,,_;:eıı1n çıkıntts:~a oturmll§, 
l'lrı. d Yan la.raftaki kaloriferlo 

ı.ıı "tıııı •Yayarak ayaır. parmaklan. 
•ııııttı 

1
• leçirdlli ağı örmeğe ba§. 

t · Plik 1t o kıda ına.kara.ııını incecik delil: 
~ ltok r t.htkuı bir tavırla ve hız 
'.l!!u f up çıkarıyordu, ki naBII ör. 

t ~ :rketınete lmkln yoktu. 1n. 
4t.!ll urnuna ve dalma mUstehzı 
i~a. ~a~lltüncıeıı yanpınl&§Illı~ 
"l'llltıua ,111ca ı<cndlslnln muUaka 
4 ~ı. ilıyı evlA.Uanndan olduğu • 
itı k:--C.ktmız. ı,ıne öylesine dal. 
tı-ıı.1 ' bir~ •onra ba§ına toplana:n 
lllt kt~ göremiyordu, bile. Bir a. 
~~tıı ~ kılı8'mda olan hemşerlle. 
•• le kalabalığı yararak nerıe. 

: tle acele bir sotul<ta boşan.. 

"·il 
~ llt Yapayira!n, da! Kendini 

h aı~ tde rnı aandm 7 Buraauun ad 
~~rıu unuttun mi? 

~1'rkher gUlU,erek takılmaga 
bh.. 1', ; 

·t11 tı... Pacak kı, hem ztyaret, 
8t -ret. 

l'tl(ı bir top
1 

taraftan acnıe acele a. 
~ ahı Uyor, bir taraftan da yanpr. 
n.lirıt Yle muatehziyant gtllerek 
< ıırd bır bakışla, bur.u aöyliyene 
:ıı.t• u ıtl, ötekl korkl!llundan geri 
·~~ ).~~bur kalmıştı , ııırıtan yüzU 
~~tuııu ~ bozuım~tu. Admın Alı 

ı Ctb öörCndlğlmlz. Karadenizli 
'lıı ine IOkll§turduktan •e ye. 

ttrı burnunu yere vurarak aya. 
4 hıı t§tlrd!kten sonra yavaş ya
.... ifa l?ıa Yakl!L§tı: 

t" ~dı, banıı ziyaret, banrı 
't~ Sarıa eorayim da: 
111 ~~ kııı tamıYir niiakın,lieli 

lııtatrılr lfilylm? Sen benim aıtra. 
? Se • btn nnin akraban mı. ''Q bana bit oey mi eöyıcdim. 
~ bır .~Y tul söyledim! Sen 
ııı11~rdün mu. ben eeni hiç gör. 

btıı 1 Sen bana merhaba Jedın 
'a~:na nıertıaba dedim mi!'" 

··-· biç değilse on be§ dakika 
~ 'bit~•-leni, ııen beni,. tarzındaki 
' ~ -ten sonra: 

l.ııı~ ~dl, 118ylr. bakayun bana 
Ottkı d tıcaret lmtş bu? 

lutk. Ut Yemıe bUHJtil<' dönnılı 
...... l{ı Unarak; 

ıı-, Oa:;.ı: dedı, hanı böyl,. bir lAf var-

1 ı' liaa, 
~tıın bak buna diyeceğim yok I 

'tıı Yok ama, ve !!kin kardt. 
h ~ ben diyeyim kt bir daha 

tb 1 bu llfı t.anımaduğun bir 
' t: ) U~·~11in 

lq,~ •:ırn, bundan bir •ey çıkmaz 

'~ ~ &aıı"nıt tn!? Çıkmar mi? Alim.. 
tıltı a dıyevİm ki Yunus tıalugl 

ft~t~~I 
~~ :t:!ttıllı ler kahkahadan kırıuyor. 
-..~ ~aradenlr.11 Konıl§tuğu •· 
"it.... ~.Ok b 
~ "~ ~ Unlara kızıyordu, IA.kuı 

llı.ı t~Parıııyordu. NUıa)~t kuııa • 
~lt~Ylt tartal:lı)'&rak heline yer 
la...'!\ 11 sonra, ıene o mllstehzl 
.~ 8ot- ttııuıııe yav&1 yavaı uzak. 
~ tr:u hlktmllğlnln önUnde top 
~=- ltt~~d .. \arının yanma gllU. 
~~111 çı •e. balıkçıların adliyeye 
",ı. 8' benı bir bayi! meraklan -
'tı\>t.ltılttı n de ar •asından yanlan
~L- ttbj ili Fakat h1ımen parlııyı. 
~tlı k•tte Olan bu uıtaldarla çok 
~" onu~rnak lfuımdı Alinin s. 
~ )t Yatı4muını IX'kledlkten 
'-l. l\ına 1 't ~ttb g 1.Um 
~ "ıııı 'ba Ali ded~ı. nasıl bu 
~ Çok mu? 

fit ti!\çr 
gittikçe 

Bana uzun u%Wl bakıp tanımağa 

ÇS.11.§tı. Merakla, ta.nımadı, tanımadı 

a.mn, herhangi bir yerde görmU§ ola. 
cağını sanarak !azla Uzerinde durma. 
dı: 

- Batık çok beyim, balık çok ama, 

vakit yok! dedi. 
- N'eye be Ali T 
- Neye olacak, ki beyim, baksa.na 

sabahtan beri ourada. bekleylriz. 
- Neden? 
- Hiç ... hani gUı·eğlmlzi parçaladık 

dn. Hem de yepyeni ldi vallahi. Ben 
diyeyim bir, sen de iki defa suya gir. 
mtşti. 

- Peki. küreğinin parçal:ınması ile 
bııra~·& gelmenin arasındaki mUnaae
bet ne! kllrekçi dUkkl'ınına gitseydin, 
ya? 

- Abe, neye cahil gibi konuıayir. 
sin! KUreği au parçalamadı kı 

-Ya? 
- Hakkı parçaladı, Hakkı. 

- Zoru neymiş l!Cnln kUrcğlnden? 
-Bilmiyorum k! •.. 

- Demek şimdi, davacısm, kendi • 
ırtndcn ... 

- Yok be canım, neye ben davacı 
olacakmışım. O davacı benden ... 

- Anlamıyorum. 

-.Allah, Allah. Sen ac bem mek-
tep, medrese görmedin mi, yahu? Kil. 
reği Hakkının kafası parçaladı, ka.fa
sı .. ama. berkesin hakkınf vermek lA.. 

zml, kMirin başı ktırekten dalul sağ. 
lammış. 

- Ha, timdi anladım demek sen, 
Hakkı ile kavga ettln, kızdm, l<Ure. 
gi ba§ına indirdin, ka!8.8Jnı yardm ÖY• 

le ml! 
- Tamam! .. hem de 11 liralık kU. 

rekU.~ 
Daha, kavganın naaıl çıkt.ığını, k(l. 

reğl Hakkının ka.faaına nasıl indirdi • 
ğini soracaktım, ama, mUbıı§lr bırak
madı, Aliyi çağırdı. All gene kupğmı 
tartakladıktan, yemenisinin bumunu 
~·ere vurarak ayağına ye'rlt>§tirdlkten 
sonra sorgu hklmliğine girdi, arka • 
sından da kapı kapandı. 

ADLİYE MUHABİRİ 

Talimi: varmı.ş. 
bizir.ı öğnt meni de 
cılıpor/ar. 

Galiba 
askere 

Bahçedeyiz • 
Yarın Nerimanla birlikte git· 

meğe karar verdim. Bu, nihayet 
onun hayati işlerinden biridir. 
Arzusunu isafa meoburum. O 
da benim dediklerimi şimdiye 
kadar reddetmemi§, ne istedim• 
c yapmıştır. 

Gerçi. ben ondan 13imdiye ka· 
dar böyle bir sey istemedim. 
Benim dileklerim, bunun yanın• 
da birtakım çocukça arzulardan 
ibaret. 

Randevu. 
Bu kelime küçüklükten beri 

sinirime dokunurdu. 
Gazetelerde okurdum: Rande· 

vu ev: .. Randevucu kadın.. Ran 
devu verenler .. 

Bu kelime daima iğrenı: mcv• 
ı.ular arasında geçtiği i~in, onu 
ağzıma )>ile almak ist~mem. 
Randevu yerine, mesela: "Falan· 

p c§ltlr<O fil 
v~ ö~~ö 

BU siitunaa i§çilere hitap eden 
yazımız müsbet alakayla 

karşılandı. Yalnız bu mevz.ua dair 
ayrı ayrı on bir işçiden mektup al
dık. Bunlarda, i§çilerin iyi iş, müs
bet İş, faydalı İş verebilmelerinin 
daha çok bağlı bulundukları mües
seseden görecekleri iyi muameleye 
bağlı olduğu yaz.ılıyor. Mesela 
bunlardt:ın biri şöyle diyor: 

ınin eder. Yazılarınızda biraz da 
patron:cıı a hitap etmelisiniz.. lşçi
ı.in faydalı olması, patronun 
elindedir.,, 

"Çalışkan bir İşçi, patronun· 
dan ve ustasından tebessüm bekler. 
Bir işçinin, patronundan insan mu
amele!i:. g-örmesi kadar onu mües
seseye bağlayacak ve bihtiyar ede
cek bir şey tasavvur edemezsiniz. 
Böyle bir muamele hem işçinin, 
hem patronun faydalanmasını te-

Adının N. Dana olduğunu ya
zan ba i~çi haklıdır. Patron, müs
bet işi, ancak yanında çalıştırdığı 
İ§çinin hürmetini kazanmakla, on
lara evlcid muamelesi yapmakla 
temin edebilir ... işçinin memnuni· 
yetle yapmıyacağı hiç bir iş yok
tur; yalnız istenmesi bilinirse. 

Pahanlar! iyi İş, faydalı iş, 
müsbet iş hamuruna hırs, hiddet, 
siddet karışmamış bulunan İştir. 
işini bilen patron her şeyden evıJel 
çalıştırdığı işçiye insan muamelesi 
yapan patrondur! 

Yüzde 140 kar olur mu 
Şekerden yapılan bir çok gıda maddelerinin 
toptan ve perakende satlş f iyatlan arasmda 

müthiş farklar görülüyor ! 
- Çocuğunuz var mı?,, 
Bu suale, evl! inaanlanıı btly11k 

e-kserlyetl: , 
- Evel,. 
Cevabını verir, değil mtf 
- Her hangi blr pastahanede ara. 

sıra. oturur musunuz?., 
Bu ıruale de, §ehlrlerde Y&f&Y&n 

vatandB§larm bUyUk ckaerlyetl, yine: 

- Evet,, 
Cevabını verir, değil mi! 
şu halde, hepimiz!n ceblııden §eker. 

li ve şekerden yapılan çikolata, pas. 
tn, lokum. badem §Ckerl, fondan. ka.. 
ramela gibi maddeler için bir yığın 
para çıkıyor, demektir. 

Bunlıı.n az görmiyellm. 
:Miııal olarak çikolata. sanayHnl ele 

alıyoruz: 

?demleketlml.zln endüstrıle§lllesl hu. 
ı;usunda atııan ilk ferdl te,ebb\la adı. 
mı, bu aahada. görUlnıtl§tUr. 1mpara. 
torluk devrinde bir lthıı.lat maddesi 
olan çikolata. 1927 senesinden eoııra 
yerli malı olmuştur. Harice, Çi. 
kola.ta. yUzünden ne kadar para çıktı. 
ğuıı öğrenmek Sçtn §U iatatıstlğe ba. 
kınız: 

Sene 
1923 
1924 

192~ 

1926 
1927 

ltbaJAt 
122.286 
1150.486 
232.144 
178.124 
276.284 

Kg. .. 
" .. 
ı• 

Beş senenin ithal raknrnlannı top. 

ca verde bulu.qahm .. Falanca sa· 
atte konuşalım.,, demeyi tercih 
ederim. 

Bahçede babam Ncrimnnı 
görünce: 

- Gel bakalım, dedi. artık 
kolleji bitirdiniz. Sizi te-brik <• 
derken, kendi kendime istikbal · 
nize ait bir çok ta awurlar zil • 
nimi kurcaladı. Sen: "Kollejden 
sonra 1ngiltercye gideceğim ... 
derdin. ~yıa. kol\ej tnhc:ilınde.n 
sonra bir müddet istirahat ede· 
ce'{ını söylerdi. Şimdi bunları 
hatırladınız. değil mi? 
Babamın Iatifelerı arnsında 

ığne batırmak huyu da meşhur 
dur. 

Neriman bunu duyunca ş: • 
ŞirdI 

- l lelebir kere diplom:ı.mı ala· 
yıın da. Zaten b:ıbam da bcnı 

lansak 964.824 Kg. gibi muazzam blr 
ycldUı elde ederiz. Beher kilogram ı. 
çln, asgari bir tahm1n #.le, Ud lira 
ve.rdlğim!zi dUşUnelim. Şu halde tam 
(l.908.648) lira mlllt servetimizden 
ekeilml§Ur. 

1927 seneBinden sonra. ç!kolata 
yerli malı olabllmclt lmklnlanna ka. 
VU§unca §U vaziyet görtllmliştur: 

Scno lthııltı t lmnlAt 
1028 807.105 Kg. ~9.907 Kg 
1928 840.426 ,, 493.HD ., 
1930 122,093 .. 822.607 .. 
1931 5.505 " 891.881 " 1932 461 .. 773.184 .. 
1933 23 •. 833.278 .. 
1934 6.091 ,, 601.448 .. 
1085 11 808.368 .. 
1036 7 •• '331.346 ,, 

Yukankl rakamlar, bize, milyonla. 
rm memleketimizde kaldığmı n tç 
piyasamızda. da m!.lyonluk i~ sahaları_ 
nm açıldığını sarih ve qtkAr 'bir su. 
rette izah ediyor. Halbuki. çikolata. 
nm yanı ba§Ulda, daha blr çok geker_ 
den mnmul gıda maddeleri var. Onla. 
n da na.zarı dikkate alırsak, kesele. 
rlmiz ile midelerimiz arasmdak1 mU. 

lngilterere göndermek fikrind.E."9 
dir. Şiiphesiz bu meseleyi ailece 
müzakere edeceğiz. Unutmadık. 

Dedi. Neriman gUzel. makul 
bir cevap verdi· Fakat, Neriman 
nedense biraz.sonra bana bakarak 
içini çekmişti. 

Kendisine o dakika o kadar 
acımıştım ki .. 

Neden bilmem? Benim küçük
tenberi kafamda yer eden 
- belki iyi, beliti fena - bir 
kanaat vardır: Evlenen bir genç 
k•z, ekseriya aradığını tasavvur 
ettiği erkeği !bulamadığı için, 
birden hayal inkisara uğrar· 
BütUn güzel tasavvurları bir ar .. 
dn mahvolur, _gider. Böyle bir 
kız. tahsili ne kadar yüksek <:r 
lursa olsun. bence heder olmuş 
demektir. 

lşte 3imdi, Nerimanı da böyle 
b'l' anda heder oluvermiş gibi 

Dü~Unüyorum: Ne""İman, ger 
ı (kten. kolleji bitirir bitirmez 
Lomlraya gidecekti. Ya şimdi? 
Karr:ısma bir Turhan bey çık• 
'licnncklc istikbale ait bütün ta· 
savnırlarını. kararlannı unuttu· 

Acaba .koca denilen mahluk. 
l)i r t:enç kıza bütün bunları U• 

mıttımıea.k kadar f>Srarcngiz bir 
muci~ve malik midir? 

Hayır. Nerimanı tc bir eden 
crJ,ck · - velev yarın kocası dahi 

badelenin, milyonlarca kilo ve mflYon. 
iare& Ura araamda yapıldığını -bel. 
kt de h&yreUe- müşahede eyliyece_ 
ğlz. 

Bug11nkl1 dUnya buhranı bl§ladık. 

tan sonra, mezka.r maddelerin fi.yat. 
larmda da bariz b!.r yUkaebM oımu.:ı. 
tur. Fakat, bu arbf, hAlea gayri ta. 
bit denecek bir hadde kadar tmallll§ 

bulunuyor. Evvelce, 12.5 kurufa saU.. 
lan ufacık iblr çikolata, §lmdl 20 ku. 
ruştur. IAkin, meselenin asıl pyanı 
ha;TCt noktası §Udur: Toptan ve pe. 
rakende sat.q bedelleri arasında.ki 

müthiş fark. 
İ§tıe, bir kaç toptan satış fiyatı: 

Bir kilo badem §Ckerl 100 Kr. 
,. vanilyalı tıadcım şekcrl 120 ., 
.. Lokum 80 " 
., BlakUvl 100 " 
" Karamela 70 ,, 
" Akide 60 ,, 
Ve l§te, ayni ı:naddelerllı perakende 

Ati§ fiyatı: 

Bir kilo badem &ıekeri 180 Kr. 
,. Vanilyalı badem §ekerl 280 " 
• Lokum HO " 
., Bisküvi 240 ,, 
,. KaramelA !60 ,, 
,, Akide 100 ,, 
Fiyatları tesbit ederken, gehrin 

muhtelif mmtakalanndaki temovvtlc. 
lerln vasat.ıalnl aldık. Bunları, bazı 

rıemtlerde daha ucuz da bulmak ka
bildir, daha pahalıya dal Mcselli, ba.,. 

olsa - böyle bir mucizeye snhip 
olduğunu zannetmiyorum. Hele 
!böyle bütUn ~ençliği , hesap ve 
hende.se gibi insanın nıhwıu 
ma.ddileştiren so:-suz e'bad ve 
mesafeler f çinde geçerse .. 

Bu kabil erkeklerin mcsh~klc
rinden aldrkları ilhamlarln kP• 
rılarmı da maddileştirmeğc çır 
Jışacaklan muhtemel değil m·· 
dir? 

İşte, bunla.r bah<' -le konuşur· 
ken, ben bunları düsünüyor Ye 
Nerimana haklı olarak ncıyc. 
ruın ... 

"" * * 
iLK RANDr.:.vu .. 

- 3 Mayıs .. -
"Ertsi gün. 
Trende gidiyoruı. Neriman 

kulağıma eğiliyor: 

- Vallahi, ilk göriieyte Turha· 
nı sen de beğ'Pneceksin. Lcvr • 
d~ım! O cok sevirr.li .centilmen. 
kibar ve adcli bir genç .• 

- Ne d din, ndcli. mi? 
- Evet. Yani çok yakı.ıklı 

demek istiyorum. 
- Haniyn sen ince, zarif. 

hatta biraz da soluk benizli er 
keklerden hoslamrdın. "Sporcu 
ndeli gcnc;ler GOh r ' rldi ôluyo~• 
lar .. !;{adına ka~I ha~ln davrn· 

SAYJl'A - 1 

Fıkra 
:::-.:: :::::.. .. .:&: 

Allah kısmet 
ederse 

Alımın • So\')·ct narbi Alm3o • 

lnglll:r. lmrııılıklı bombardııuanlDn • 
ıı.L ıııuul olam:ıdı. Alınan tayyareler! 
ı;eııc 1\laıııı denlz.lni aşıyor; ve sı;cne 
lngillz. tan ıırt"lerl Alman b&ı>JLyl 
rncrkezlerl 11..tcrinde.M i~1 ama A~TU. 
ıııı bl\yUlc ehlrlcrlnlu hail bu gldl~ 
le nereye vnrncnkT 

Nn ttltln hoca. bir g'J<:e yata~ına 
girerken: 

-Knneığım, demi , ~·ann ~Rğ • 
mur lnğnrsa bu 1 ime ~dcc•~lm, 
hnm açarsa öt<>kl işime!-. 
Kansı: 

- Allah n,kınıı, dl~ o cevap Yer • 
mi : ynpacuğm lıılerde bir d<'fa da 
~llnhm l mini an; inşallah diye ko. 
nn ! 

l'ntıığtndao öyle bir doğnılaa bo. 
ca: 

- Tuhafsın, deıoi~; yarın lçln loo 
kbılnden b:19ka bir §Ol' olmanm lhtl. 
mali var mı! 

Em ı gUnU h:n-a açık olda.p 1. 
çln hoca merhum cUne311 banlara 
ayırdığı lıtlne gitmek üzere ~ 
btnmı,~ fnknt bir müddet ytlrtkHUr. 
ten ı;oııra önüne iki llç külbaa be7 
çıımu,, bir kliytln yolunu llOl'Dmlo 

Doca: 
- Vallahi, dem~ bu dTartanla 

böyle blr k6y bulnnduğuDclaa ~ 

haberim yok. 
- Vay, edebııiz. arlanma& bal'tf; 

koca ukalmla c:ıbalctlnl ~ylemıep 
utanmıyonmn ha.. ıutmı fOllQJI. a • 
yaklarmdan; kı.ıelD DU al'a9 ~ 
dan ela bir eopa, yatırın ıere-

1 
Yani boca 01Ukemmel blr daJ'llll 

yemiş, ve bununla da kalmr)'arak 

ldilhan beyler bocayı yanma aldık • 
lan gibi gtdooeklerl kH~ )"Ollan • 

mıPar! Tolda da blr yağmm tut • 
maz mı! 

Alqam oımu,. hoca eve dönmü~; 
kapıyı yavaşça vurmuş; ~rden ka
rnımm &elll: - Kimdir o1-

Hooa merhum: - A.Ualı kısmet e
denıe. deml!J; lnpllah benim kan • 

crftm.-
lnşa.Uab Allah kısmet cdonıe, harp 

ten &0nra bu şehirler de A\·rupa e 
lılr:lerl olarak geçlnettkle.r. -, 

NA!'IRETJ'tN 

dem uekerlnin bir kilosu, Beyoğlunda _ 
k1 dUkk!nlarm pelc çoğunda 240 ku. 
rup satılmaktadır. YAnl yllzde 14.0 
kdr? Amma, bu miktara. "kAr., deme'k 
doğru mudurT Bllm!yoruzl 

Her hangi bir mUdafaa.nm önllııe 

geçmek iÇln, derhal 1Zah etmek lll%u. 
munu duyduğumuz bir mesele daha 
var: Kilosu 100 kUI'U§ olan badem l!C. 
keri ne kilosu 240 kuruş olan badem 
§ekcri nramnda., gerek maliyet. gerek 
nefaset bakımlanndan hiç bl.r f&rk 
!Di3VCUt dftğlldlr. 7.Jra, sUslü vitrlnl«ır. 
do 24-0 kurtıı}& satılan malların da 
men~ı aynidir: Toptan 100 kuruşa, 
ıuıtto. 90 kuruşa satış yapan fabrika! 

Sa.lr §Ckerden mamul maddelerin 
tiyatıa.rmı da tetkik edecek oıunıa.k, 
hepSin!n badem şekerine imrendikleri 
anlaşılacaktır. YalnıZ çikolatadan a. 
ıman rakamlar mllyonıan geçtlğtne 
göre, diğer §ekerll maddelerin toptan 

ve perakende satıf fiyatıan arumd&.. 
kl fark neye vanr, art.ık dtıştmtlnllsTl 

Blnaenaloyb, şekerden yapılaD P. 
da maddelerinin normal kAr ntabetıe. 
rini tayln ve bunlarm &.zamJ aatq ıı. 
l''ll.tlarmı tesblt etmek zamanı çoktan 
gelmto, hattA geçnıi§tlr bile! 

nıyorlar .. ,. derdin. Şimdi fikrini 
değistirdin mi ? 

- Bu mevzu Ü7.ednde fazla 
durmayalım .şimdi. Hele bir ke• 
re Turbanı gar.. Ondan sonı:a 
konuşuruz seninle.Onu tasavvur 
ettiğinden bambaşka bulaca:k
sm ! Fevkalade ince, nazik, srh• 
halli bir genç .. 
Haydarpaşadan vapura bini· 

yonız. 

Yan kamaralardan birine gil<:• 
lukle girebildik· 

Tren yolcuları vapura do1dw
muş. Kalabalık fazla .. Neriman 
çok heyecanlı. Bana döndü: 

- ~imdi saat kaç .. ? 
- Bir bm:uk .. 
- Çdk erken. Turhan saat 

beşte ı:telecck pastacıya. 
- O halde ilk önce eve gide• 

riz. 
- Hayır. Belki evden çıka· 

ma\ ız. Tutuluruz. 
Uc: ı:ıaat nerede vakit geçi• 

rece~ız? 
- - Bır sınemaya gireriz. Be~ 

'l'lmeden kalkar. pastac:ya gi· 
deriz. 

- Fena f ıkir değil. Ben de 
coktanbcri sinemaya gitmemif• 
t im. 

1 "rlqılc~; (l i'ıklnrmdayrz. 
Rıı ~ırada Neriman çok garip 

bir hikaye anlattı: . 
(Smi4.I '!.it:Nft' 
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Evlenme teklifleri 

31 Cevıren: MUZAFFER ESEN 

.;ıı .. ey ..: ge!(!n .:>u Lelgrafı - Ben d~ öyle zannede • raporlarımda böylece ya"t • 

1 

• Yaı 22, boy 162. kilo 61. : 
saçlı ince yapılı lllıe bire kadar ol'~ 
muş, ev .l§lerini tama.mile bili~ 
b! ralle km, tip mevzuubalıs oıııı ,., 

açan 1JayKvu1ıser M >: n.oJnı rım. dım. 
dUckaue ı11rço1i detalar oku. - Loms nasıl oldu da Doktor tebessüm ederP.k 
du. başkomısere gore Rudge Kollarsonu Linirt öldürebi. sözüne devam etti: 
yamhyor, Vils haklıdır. Hir leceğine inandı. - Bu netice tahkikatı ko. 
yara ızi o kadc\r ehrmmıyet. _ Demek Kollarsonu öl • layla§tıracaktır. Çünkü kati. 
Iİ bir alamet değ : ldır. Ağır dürmüşler, öyle mi Sir. lin bir elektrik mühendisi ol. 
bir yai a izi yapmak o kadar _ Evet Mak Kolni, öldür ması lazımgeliyor. 
zor bir şey mıdir ki, kim ol. müşler, hem de çok garip bir - Bir elektrik mühendisi 

lTtRAF 
Genç kn - Siz çok zengin in.iz, .. Hem bütün eervettnız haldkf bir çal~ 

manm mah5Ultt.. 
Delikanlı - ~ııha.kkak •• Zavallı bakam kamnm.:ık lçln ç0k çalrsnı.rş ... 

zm, hayata atılım§, üniversite ~ 
lise mezunu bir gençle evlenuıel't t" 
mektedlr. (G<:Snlll 22) remz!De ıı:ı 

caat. ~1) ~ 
• Yq 28, boy 56, aanşm, beYaJI 8' 

1i blraz ılfmanca iyi bir aııeye ıı:ı ıJ' 
sup bir öğretmen SMO Y8.§ları11d8.,, 
silll, clddt bir erkekle evıenuıe1' 
mekted.ir. Hayatım kazanmış oı:,; 
§arttır. İatiyenlerln (88 Jıllııe) re 
ne mUracaaUan .. ~2) 

sa yapar. Fakat tabii Rudge \arzda, elektrikle. mi Sir? 

bu işte yamldığını ıtiraf et. _Elektrikle mi Sir? - Evet, elektrikçiliği çok ŞUNDAN BUND 4 N /ş ve işçi arıyanlar: ; 
mek istemez. iyi bilen bir adam. Herhalde f, 

Ba§komiser telgrafı bir - Evet, hem de bilir mi. bir canavar. Bilseniz bu ada. • 19 yqmda tilrkçe, tranS~,q 
siniz, neresinden elektrikle • l b k daktilo btıen bir bayan 1§ araı:ıı.v· 

zarfa koydu. mı \evkif etmenizi nası e • o 11 dır. <Narin) remzine müracaat. ) 
"On ikiyi yirmi bir daki. mişler, gözlerinden azizim· liyorum.Zirakendisinigör. unyanın en uzun metrosu •2tyqmdatürkc;e,transızcıı.~ 

k · · - Gözlerinden mi Sir? k · · C ·ı · ·· ıı.ıJJV i a geçmıştır.,, me ısterım. anı erı gor • ca okur yazar bir bayan~ ara 
Sonra itlek yazısiyle me • - Evet, bu cinayetin nıa. • mek öteden beri çok hoıuma dır. TezgA.htarlık yapabilir bir~ 

mur zarfın üzerini yazdı: sıl iılendiğini, hangi aletin gider- Dünyanın en uzun yeraltı Buna mukabil dünyanın en u. yanmda çall§abillr. (R&hlml 
" f T k kullanıldıgyını tamamile bil • E t s· f k t tramvayı, Nevyork metrosudur. zun elektrikli tren hattı da Fran- mUracaat. " 
Baımü etti, or anay·,, - ve ır... a a •·· Bu yeraltı tramvay hatlarının sacla.dır. Henday _ Paris elekt· • Almanca bllen yüksek taJı!il .il 

Nöbe\: odasına biı adam miyorum. Bununla beraber - Onlan cinayete ıevk uzunluğu 432 kilometredir. Hal- rikli dem..iryolu 820 kilometre !ebesi fizik, riyaziye almanca d~ 
girdi ve ba.ıkomiser başını size izah edebilirm sanırım. ekseriya bir cinnet hamlesi. buki Paris yeraltı tramvayları· uzunluğundadır. verir. (H.N.E.) remzine müra~ 
kaldırdı. Komiser karıısında Farzediniz ki gözlerinizin i. dir. Fizyolojik noksanlar in. nın uzunluğu 200 kilometredir. .. • Almanyada ve Amerikan 1<ol~ 
d d d ki d çine, gözkapaklarının altına, sanı birçok cinayetlere sürük de yüksek mühendislik tah8ll '..t. 

uran ve u a arın an a • s •• • ı bir bay, ehven ve mu.aaıt 0a.tW"~ 
bir santimetre kutrunda ı"kı" l B A b" 'dd' d urprız er yarışı laycı bir tebessüm hiçbir va. er. u nazarı ır 1 ıa ır a. ve istJ!adell bir şekilde, aımaııCS• 

kit eksik olmıyan bu centil • yuvarlak konmuı ve bu yu. ma tatbikatta daima doğru gtllzce uaan ve riyaziye dersi~ 
meni derhal tamdı. Bu adam varlaklar üzerinden yüksek çıkar. Bu sene at yarışları yalnız ts· Paşa isminde kimsenin nazarı rır. İstanbul Fatih. Fatih CiP' 

t • 1 b" E s· tanbulda değil, galiba dünyanın dikkatini celbetmiyen bir at bi· 98 N ka csııt. 
Sen Ceyml·s h""stanesı· tabı.hı" ansıyon u ır cereyan geçen - vet ır. rizll . numara . Ber nta müra " b her tarafında sürp i oldu. Pa- rınci gelerek taraftarlarına 100 •. ~et ir transformatörün iki U()U. Doktor tabakasını ,.ıkara. • 27 y8.§mda aakerllkle al!KI>"" 
adJi mütehassısı doktor b I 3" • riste Longşam sahasında yapılan franga mykabil 350 bin frank ıunmıyan, Ukmektep mezunu _.. 
K t d Sk ti d Yafd na ağ anmıttır. rak sözüne devam etti: De11bi yarı<>Jarı surp·· rizli geçmiş kazandırmıc:tır. ti cır omp on ur. o an K ':>" :.' tUrkteyi b!Ien, hesapla tınaıye s6' 
cinayet iılerinde otopsi yap. - orkunç ölüm Sir. -Bunun içindir ki Kollarso bir genç~ aramaktadır. (F.ıc. 
mak işini daima bu doktora - Şüphesiz Mak Kohıi. nuöldüren adamı görmek iı. Yeni bı·r renk remzine mUracaat. ısı 

· iğrenç bir cinayet. tiyorum. Bu adam herhalde • Ortanm ikisine kadar ol<1l_td 
verır. lkl sene kadar bir müessesede çı>'-, 

B ··f tt" burada - Bu te-.hisiniz kati degwil kanburdur sanıyordum. Zira Bu rengin nasıl oldugunw u ta· Fransızlar bu renge obıiln di - aımu e 1! ~ mıı. biraz daktllo bilen 17 ~ 
mı? mi Sir?... elektrik mühendisleri ekseri. rif edenıiyeceğiz. Çünkü biraz yorlar. Bu yıl el çantalarında bir genç 11 aramakt.a.drr. CMua~ 
_Hayır Sir. Bira:z: dıtan. -Alt*i bilmiyorum fakat ya kanbur olurlar. deve derisinin, biraz yaprak. si· çok modadır. Bütün kadın çanta. adına mektupla müracaat. ,,1, 

ya çıktılar. Kendisini tah • ihtiyann insanlığa yakıımı • - Faka\ Davit Kollarsoıı gara~mm, biraz da kurumuş lan bu renktedir. Çünkü bu çan • Çalrıkan, dUı11.at, sporcu bir ı·. 
san r.· · görmek istiyordunuz. yacak bir surette gözlerin • da elektrik mühendisiydi. killi topraklarm rengini andrrı· talar çok iktisatdidir. Siyah, ma- 1y1 c;aııatığı takdirde ıstıkball.ll1 ~ 

D b il d den cereyan geçirilerek öldü. Yalnız kanbur değildi. yor daha dOğru:su terkibinde üç vi, gri, kahve rengi, beyaz ,yeşil nacağı bir 1§ için aranmaktadır· 
oktor atını sa a 1• ld h bmda ağır l§leri yapabllecelt 11<tl Davi\ Kollarsonun cesedi rü üğü mu akkaktır. Bunu (Devamı var) renkten de birer parça var. her elbise ile taşınabiliyor. da' 

• .................... .-.. ml!!! ............................................................................... _,veazmlndemabllmealllzun ·~ 
üzerinde yaptığım otopsinin 

1 
yazar oıma.sı ka.tldir. Aylık safi J, 

neticesini getiriyorum. Bu iı. Hı·ka,,.ge G ,.,. ]( Nakleden: radır. TaUpıerın Bah~kapı ıııı~ 
ten çıkardıgıw m neticeler hak. o ğ e cılar llOk. No. 10 Davit Kobcn & 

Üç Yıldız tu 
kında ba§müf etti§in ne dü • ne mek pla mUraca&t. ., l' 

,ündiiğünü öğrenmek ister • ......... ........ •Türkçe, fransızca fl.zlk klıll~ 
dim. Fakat mademki burada (Dünkt'ı nushadan d.ovam) da yatakta. aklından çİlmuyan, - Madem ki, dedi, sizin me~· Mod, keskin bir istihza ile. ;;~~~:.CPF~.~~:~~z~~!ı' 
d w•l · Mod, nefesi kesillinnişcesine. hayali gözlerinin önünden git- lek ve vazifenizc vakıfnn; artık hu palayıcı bir kahkaha attı: 
egı mış... boğulurmuşcasma böyle fısıldıı. nıiyen delikanlıyı düşün:i.iş! beni resmen eve götürebilirsiniz! - Tabii seviyorsunuz beni! • Ortamektep talebesine az tıc)f 
- Herhalde raporunuzu yarak, başını çevirdiği gibi, Saat onbire doğruydu. Babası• Bu. hayalin sonuydu, !bir rüya Zengin Kollinsin kızını sevmeğe transız.ca dersleri verilir. lkrna.l~ 

yazmışsınızdır değil mi Sir? pena!resinin perdesi inik hafif nın husu.si bürosuna yollandı. sonunu bulmuştu. Demek Mod ve onunla evleıımeğe değer; zi· ıanıar hazrrıatıırr. <Parts) re 
_ Evet, işte rapor, onu aydınlattlmış ibir ev kapısı seçti. Büronun kapısını itince, bir de Kollinsin şahsını sevdiği adamın ra, bu, pıra demektir! mUracanL 

ba f 
. . . • y Başka hiçbir şey söylemeden, ne görsün? Hayretten nefesini mahiyeti buydu, ha! - Para mı? • İ§lnln ehli. bulaşrkçmkta çal 

tmü ettıte verırsınız. e • cadde ti7.erinde koştu. Kapı a• tutt'J. Babası. banka. idare mec- Bürodan çikrp da otomobile Delikanlı, kızın sözünü kesti. ~u temiz ve çabuk bir buöaerl<Cl) 
mekten sonra kendisine tele. çıktı. İçeriye girince, perde ke- !isi reisi D. M. Kollinsin yanıb..:• bindikleri zaman, kız sormak· Babasının daha demin \'erdiği yan aranmaktadır. Sirkecide llııt"; 
fon ederim. Zannedersem narından caddeye baktı. Antoni, şmda, ayakta duran bir delikan~ kendisini alamadı: çeki cebinden çıkarıp, yırttı. Ve banda ıokantacı ve kebapçı Enlııı 
birazdan Maribi Li de tele. henüz köşe başmdaydı. Tam bu ll, henüz aldığı bir ~i katlıyor• - Öyleyse dün akşam ne diye o anda otomobilin kapısını aç.• ıere müracaat. ~ 
fon ederek otopsinin ne\:ice. aralık, oradan ayrıldı. Gerisingr. dGun:ffı'tVti~! lbu delikanlı, Antoni seslendiniz bana ? rak. dışarıya attı kendisini... • Lise mezunu biraz transız.c& 
• • kt M""f • h ri uzaklaştı. Bir saniye sonra - bdihamda sizi kaybetmek. O, duran otomobiller arıı.c:ııı · :ılr genç az bir ucretle ç811Jznllı; .r! 

ıını soraca ır. u ettıf u da, karanlıkta gözden kaybol• Mod, kendisini tutama.yarak, ten korktum da! Şunu da ilave da sıçrarken, seyrüsefer lamba~ TU u &?:. 
sabah çok sabırsız görünii• • muştu. sordu: edeyim, ki siz dönü~e girdiğini:: sının yeşil ışığı yanmış. otom • ':k~~ba.h~:§!:~:'ıtr 11!._:;. ıs I' 
yordu: Bu anda, Mod, bir sarsıntıya - Ne... Ne arıyorsunuz bura· evin kapısından çıkıp da asıl e- biller ilerlemeğe başlamıştı. jet adma muracaat. 

_Evet, evet, Sir. uğradı. Eğer Antoni şimdi gideıe da, Mister Griffit? viniz ~iderken de peşinizdeydim ! Mod, şoföre, soluksoluğa haJ- • M'.utıaaebede 215 ıenedexı taı.t' 
_ Bu sabah hastaneye gi- se, ihtimal onu bir daha hiç gö- Antoni, kızı görür görmez bir Kısa bir araverişi müteakip, kırdı: rübesi otan bir mu.baslp yazıbıı~, 

remiyecekti. Asla! Ansızın gelen ırkildı. Çehresi, kabahatini bi'· Mod: - Durunuz! rde .. 
dK~brken kenkdiıdile .. kar§ılaştım· bu düşünceyle, endişelendi. diğini belli eden bir ifade edine· - Ben, dedi, sizin yalnız kalan Ve pencereden sa··ktı: ~=~::ı~:;r tJ~a:n~=ıeg{Ul ,~ 

ı ar çocu ogrusu. Delikanlının isminden başka rek, şaşırmış bir halde, yan tıı. kızla sadece tanışmak maks:.ı . - Toni, Toni! :>lrkaç saat de çalışa.bilir (l" 
- Evet Sir. nesini biliyordu ki? Hi" bir &• rafa dönüp, sustu. eliyle hareket ettiğinize inanm1rr Sesi, etrafında harekete P , -< ~ • ~emzıne müracaat ı 

B • k k k b" · yini! Ne işle meşguldü, oturduğu Modun babası Kollins, gülüm· tım; meğer, bunun sebebı vaz:. otomobillerin korna sesleri ar~ · r 
- u ıt ço arıtı ır 1'' yer neresiydi? Hep meçhul! Pe· seyi.5}e: feden ibaretmiş! ;;·:ındi işin içri"• smda boğulmuştu. Bu sırada da, • 18 Yl.fmdn uae 8011 auuı ı.-ıt 

öyle değil mi Mak Kolni. ki, ama delikanlı, kendisinin - Vay, dedi, tanışıyorsunuz zü anlaşıldı, işte! Bir insanı Antoni hemen hemen caddenin ~ındtn blrl tatilini geçirmek ~ 
Göreceksin ya Con Lomsun girdiği evi öğrenmiş değil miydi? dernek, ha? tarassut etmek, onu her yerde öbür ucundaki köşebaşına vaı- şey öğrenmek aıakaadlle bi_" .. ,r 
makalesi bu işi bir kat daha Hayır! Bu, evi değildi ki! Gelip l\.lod da, şaşırrp: bir gölge gibi takip etmek gibi mıştı. Mod. dün gece karanhkt~ yanmda çalı~mak ıatemt-ktcu>~ 
k k d. . . bul kt E t ded" .ıı.· k b' baya~ b" ·r ı k 1 k l d ça.Inıma mukabilinde b.lçbir ıxı arıştıracak. Bu kafir gazete en ısını ararsa, amıyaca ı. - ve , ı, uır ·ere ır gı ır vazı e. ayıp ara arışanı nası ara • "" 1 

Üstelik, ona asıl ismini de söyl f• yerde rastlamıştık! Otobobil, bir seyrüsefer iş .. • ğını ve boşuna araştırdığını dil· beklememektedir. Maluıadı bir şe 
ci ÇQk cüretkar bir adam, siz memişti! - Yaa! E. o halde ~na dog• retinin önünde yavaşlayınca. şüncrek, çılgınlaştı! renmektlr. <Seven) remzlnt aıO~"' 
bu işe ne dersiniz Mak Kolni. - Cin Bravn mı, yanlış kapı ru.sunu söyliyeyim, daha iyi, kı· kız: Sarışın bir kızın. ·hareket h • babasmm ö!UmU yilzUnden ~ 

Tam bir İngiliz olan dok. çalmış olacaksınız, herhalde! zım! Işin içyüzünü anlatayım. - Artık, dedi, otomobilden !inde olan otomobiller arasında..'l devam edememek mecburiyetııı ~ 
tor Kompton bütün fngiliz • Burada bu i~imde kimse oturmu· Mister Griffit. bir detektiftir. inseniz, daha iyi olacak, S< • kendisine yol açtığını seçen .. Bu gene;. kendisine babalık Y8 

yor' Son haftalar içerisinde senin mu• nm! förler, sövüp sayıyorlardı. Kar::ı1 ve kendl.8ine bir sene daha okU~nı 
lerkgihi zkal bdıta B~alhhkika\ına _.:._ Emin misiniz? hafaz.-ın işini ona havale ettik. Antoni, yerinden kıpırdamadı kaldırımdan ,ölümü istihkar • yardım edecek bir bayır eahlb?. 
ço mera ı ır ı assa po • Antoni Griffit. afallayacak. Pekala bilirsin, ki ga.ngserlerc bile. Dudakları ucunda bir Jı:ü• den bu kızm gelişini gören re!. .• ne süreceği eartıarı kaouk. <~ 
!islerle konuşmaktan çok hoş 

1 
~vdiği kızın buraya ~rip. kere karşı ihtiyatlı davranmak, kce lümseyiş izlendi. Delikanlı, ağız bir polis, donakalmış bir vazi- bulwıduğunu bildirmektedir 

)anır. Tabii bu sırada Mak disi köse başından a}Tilınca, runma tedbirleri almak icabed.er. kısarak: yette, onu lbeklen:ekten başlta dl) remzine mUracaat. 
Kolni can sıkıntısı icinde ol . tck-Jr dışarıya_ fırladığı~ı ve or- Bilirsin, ki zengin kıL'arını kül· - Bana ,dedi, söyliyeceğinizin birşe yyapamadan, üzerine dik. • Ehliyeuı blr şoför takaı, ıılY 
d - f k d d- -·ıd· tatlan srrrolduı!unu kcstırecekti. liyetli para koparmak i~in ~ür~· hepsi bu kadar mı? mişti gözlerini... ~eya kamyonetlerde !.§ araınaıct' 

ugunu n ar m a egı ır. Mod. endişeyle kapıyı açarak, gündü: <'.adde orta5ında ibile ka- - Evet, hepsi ibu kadar! Bir S .. -rşm kız, kaldırmıae rişti tG. Akda!) remzine m~racaat. 
- Bılmiyorum Sir. Lom- köşeye doğru koştu. Korku içe. çırıyorlar ve umduklarını bu'• de ibabama başka ıbir detektif ve resmi polisin önünden hızla • Ayda on lira Ucretie AıUld 

sun maka lesi belki de biraz risindc. caddeyi bir baştan öbür dukları halde bile, üstelik gene bulmasını söyliyeceğimi bilmiş 5ıyrılarak. koşmağa devam ha- dol.l§mak Uzere 35..40 yqmda. tıf< 
mübalagalıdn ~a.'a .ı:::~7..den . geçirince. A~~<?n! cana kıyd ·kları da vakidir. Onun olunuz! !inde, atıldı ileriye doğru... yad& ihtiyaç vardır. tstlyenteriP 

.. ~ _ .. .. Cırıffıt ın yerınde yeJler estıgını için. biz de... - O halde, şimdi, size ker. Resmi polis, bir müddet sor• tth Saraçhaneba.şı Horiıor cadde" 
- Mubalagalı da soz mu görmekle içi burkuldu. Sevimli Mod, hiç beklemediği hu va· dime düşeni ifşa edebilirim! Ben, ra soluğu kesilerek. köşe 'başına 1u tekke sokağında 40 numara~ 

canım ? Sız .:le bilirsıniz. Ma. delikanlıyı, sanki zifiri karanlık ziyet ka~ısmda. ölçüsüz derec, . kalabalığın arttığı yerde gözden geldiği zaman. elinden kaçan kı- tor Celll Kayabaya müracaatı"' 
riba Li ötedenberi çok be yutmuş~u! .. .. de hayret içerisinde : kaybetmek endişesile, sfae hitap zı, geniş omuzlu bir delikanlının 
g- endi g-im ı.ir miıfettiı:tir. Ertes; sabah ... Bu~u.n "~b~h . - Yani ,dedi. muhafızım, öy- etmcği uygun görerek, burulan boynuna iki kolunu birden de. Ald 

• • • :l" :\.1od, yalnız Antonıyı duşun· le mi? koraup. "Hollo!,, diye aşinalık lamış, onunla öpüşüyor görüp. ırınız: 
Herhalde başmufetlış, ken- mekle. onu tahlil etmekle da1• D. M KollinB ,itiraz etti: peyda etmiştim. Fakat, sizin de durduktan sonra, geriledi. ~~ıcta remltleri yu:dr tAfj 
dis ini bu çirkin itham karfı- gıııla.ştı : onu, ~\·dim dclikanhyr. - Senin havatmı emniyet •·• "Hallo!" mukabelenizle tanıştrk Bu rcsmipolis de, sevgisinin lmyucıılıl.nmwıı ıwrılarma ~ 
sın da müdafaa ed<>eektir sa artık biisbütün elden kaçırmıs tına almak zorundayım . kızrm, sonra, heme, ki yaptımsa, sırf ne demek olduğunu ve bunun bı:ı· mektuplan ldarehanemhden cptt"J 
nırını. olduğu dü.şiinccsivle muztaripti c;en. tx>nim biricik cvladıms•n! içimden geldiği iı:in yaptığıma zan pek acayip tezahürleri gi . 61') 

M k K 1 k k kini <'eke çeke. asabi asabi. o· !\fod. f;ararmıştı . Griffit'e dö· inanabilirsiniz. Bir arzu. beni rülduğünü bilen lbir adamdı; ::;.::.!!! =~O: ııJdıt'I 
a o ni yü sek is em. dasında dolaşıvor. şezlonga ı . rıe.rek buz gibi bakışlarla onu tahrik etmişti. Sizi kollarımın güle güle dönerken, bir yandan tan. -.,- ,,_ 

lesi üz,.l'inde kımıldanarak zanı-yor, tekrar ka.lkıvordu. Bı.i· baştan aşaiıva şöyle bir sUzdü arasına alarak öpt.iim: çünkü da başını sallıyordu!... CA.. 17) cşaruı 
2
!8) (Rabla)(K- ı:; 

,Joktoruu mÜt6leasını taııdik tün "'~e ve sabaltın ilk kısm·re Ve gayet ı:ıoğuk bir tavırltl: si:r.i sevi·vorum, 1od! (SON) "" 
., J (Tem!z güven) (Poyraz lfS) (8.> 

etti~ ----------------------··----------------·--------------------- (F.A. 395) (I§ık) •(6&Ş) 
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