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Bu sabah bir çok 
ıstihkan ar 
zaptedilocı i 

'.l'okyo, 19 (A.A.) - lmpııratorluk 
lltxıumı kararglllunm tebliğinde Japon 
lamı muva!tcıklyetle Honskongda ka. 
taYa çıktıkları kaydedilmektedir. 

Oomei ajaıı.sı Kaulumd:ı.n ııldtğl bir 
~bere atfen çıkı§ hareketinin 18 Dk. 
lttnunda saat 22 de yapıldığını tasrih 
trnckt.edir. Çıkış Hongkong a.daıımm 

iitnau §arkı krsmmın Oç noktasında 
e garpte bir noktada yapılmı§tır. 
llongkongdıı. ıtaıuyıı çıkan Japon 

babıiye ve kara. kıtaları Kaulum& yer 
1 Uri.1~ Ja.pon brıtaryrılarınm id -
Ottıı llt:r§i Uo himaye cdllmlotlr. DU§. 

Ilı.an bu atc§e mukabele etmı.,ur. 
Japon kuvyellerl Hongkonguıı her 

tatafındo. he.rekeUcrine sllnıtle devam 
tnıektedirıer. 
l'okyo, rn (A.A.) - Gazetecileri 

'tabut eden hUktlmetin sozcUsO Hori 
J'1nlştir ki: 

'l'akriben on Çin tümeninin Kanto. 
~tın §imalinde Ye garbüıdc tahşlt edil 
dlıtınc dair verilen haber doğruya ben. 

tnlyor. Diğer cihetten birkaç bin 
0tnUnıst Hongkongun şimalinde top. 
rıınl§tır. Fakat bu kuvvetlerin der • 
aı harekete ı;cçceeltlerinl gösteren 

bir cnmrc yoktur. temi geç.en bölge • 
erde nizam ve asayl§ pclt memnuni • 

------

Am riKa Cum---hurreis nin 
h~y,ecan verıcı 

bır mektubu 

uzvelt 
195 senası merı
ka Cumhurreisine 
Bir mektup 

yazdı 
----0---

Bu mektupla ikinci cihan 
harbinin ilk Amerikalı 
kahramanının oğlunu 

. , "'( 

... 
1ngili7; toprRl•lnrınu. mecburı ini~ yapan ttııl.rnıı nıürettı•batlr tir Alnı:ı.ıı tny ~ ace i w· dılııyanııı <'n ı;;ilratJI 

ta~'yarosi ol:ııı lngUlz LokJfld tayyaT<'lerinden biri.. Bu t.a~areııin süratt &aatte 400 milden far:ladu. 
il \"Cl 

Milli Korunma Kanunun
daki değişiklik 

Mecliste kabul edildi 
Hükumet, halkm ve Milli Müdafaanın ihtiyacı 

olan madde ve malzemeyt 
Değer fiyatında alabilecek 

Vernıeyenl~r 
250 liradan 10.000 liraya kadar para ve 

ayrıca hapis cezası yiyecek 
Ankara, 19 (Huwıi mu habirimfaden telefonla) - Büyük Millet Meclisi bugün 

öğleden sonra toplanarak milli korunma kanunundaki bazı maddelerin değİ§tİril. 
mesi hakkındaki kanun liyi hasını müstaceliyetle müzakere ve kabul etmiştir. 

Lll.yihada tadlltıt b:ı§lıca fül nokta. 
da toplanmaktadır: , 

ı - Haıkm ve milli müdafaanın 
:btlyaçları için millt korunma. kanu. 
nunun hUkumetc verdiği el koyma 
salahiyetini tamamlayıcı ve teyit e. 
dici yeni unsurlıırln. kuvvetlendirmek, 

2 - Elkoymu. ltararlannın tatb!. 

Şeker mi, boyamı 
daha ucuz? 

)'et ı 
Verlcld r. d . Yali ve kaymakamlnrn arama ııaın. • 

~'tokyo, 19 (A.A.) -· Tokyo radyosu emanet e ıyor j hiyctleri vcrmelt. 
Bnbah ııaat 3 to Japonların Hong. LfiyJhıı. C'Saslarınıı. gôre hUkumet, 

Kendisine katını lt0layla§tırınak ma ltsadlle 

Bir Musevi kadını. şekerı 
boya yerine sattığı içi rı 

Adliyeye verildi 

ıto:ıgun yarısını l~gnl etmiş bulunduk ı \ ~inJ;toıı, 19 (A.A.) _ Ruz~lt, helkm ve milli mUdatıuı.nm ihtiyacı 
lal'tnı blldinnl§tlr. birleşik Amerikanın 1956 senesindeki olan her nevi madde ve matzcmeyl 

l\o\·lon, Hl (A.A.) - DUn akşam cumhurreislnc hitaben bir mektup değer fiyatının tediyesi mukabilinde 
lioııcikongdcı karaya çıkan Japonıar yazmış, Japonların Hnruna zırhlısını el koyarıılt almıya ve maksada göre 
~ sabah ıı de bir çok lstlbktlmları 
>. -- Devamı 2 lll'i 8U~ fada ~ J)e\'llllll ~ 11<'1 sa~ tndıı 
'""Ptetmtşler ve dUııman b3taryaları. 

1 ııuııturmu~lardır. Jcponlnr bu ln • 
tU~ mUstemlekesinc b!lfiil hft.kim • 1 
lllrıer. Japon kıtaları ııchrln merkezi 
t ""arında 430 metre yükseklikte bulu 
ilan Jardtnıı • Hlllstl 7.ııptctmlşlerdlr. 

[ Qününfilanosı] 
Japon bataryaları ve tayyareleri 

lıeııllz mukavemet eden bötgelerl dur. 
~lldan bomb!ı.rdıman etmektedirler. Ne kadar 

'ı.n npur, 19 (t\.A.) - Hongkoga 

::ıtuıım mlklarda Japon lmvvetlerinln su·· recek? 
lırac.'1 üzerine nda:la ~iddetli ruuharc. • 

ler cereyan clml§tlr. Vozlyetln va. 
~ olduğu sallıhlyetll kaynaktan bil. , 

~yor. 
\"aı.an:. Bir Muharrir 

A Rı\DA bir S<>rmaktun ı.enıli. 
miti alamıyoruz: Bu sa\us 

ne kadar :,,ıire<·ck? 
:\asıl somnyalını ki ) er ~ lidinii 

- J::ı:>onya sa\a~a giı-ıneclcn ön. 
cc• bu davanın sona <'rme~i kiıı, 
.\lman w;ra İngilfa ınulmH'metinin 
IHrılma-;ı 'etcrcli Simdi ara\ a ,Ja_ 
ııoııya 'c ~ Aıııerik~ da kıırrst ı. l\ e 
,Japonların ,\ıııerikııyn, ne ele ,\mc· 
rikalılarm Ju1ıonyııya asker ~ıka -
rarak. ,\lınaııların Fran5ayı bur•~a 
mec·bur ettil,lcri hrihi, lıirl>irlcriııi 
ycnnıeler: mümkiin dl'ğil. l\ati IH'. 

tice~·i kim, nerede. nasıl ala('ak? 
"Kı"altar.!lk"' cliycnlcre ~oruııuL, 

onlar ıln fikirlerini şii~·le ınild:ıfaa 
C<lccPkler: 

- Jaıwnyunın i::C' ı,ıuı':ma,.,ı nıilı 
'eri hedefine ılııha tok ~ nkln hr 

l:hgün sehrimizde garip bir hilekarlık vakası meydana 
cıkarılmıştır. Marpuççularda cami kinde Yako Salamon 
adında birisinden anelin boyası alan bir vatandas, beher 
paketin 210 kurus olduğunu görünce itiraz e'tmis, bunun 
üzerine Yako, bu malları baska bir yerden 190 kurusa al

Afrikada 
General Rorne 

iki italyarı 
tümenine 

dığını söylemistir. 
Xormal zamanlarda paketi 60 kuru~ 

olan anilin boyasının şimdi 210 kuru. 
!i8. s:ıtıldığını haber alan fiyat mura. 
kabc şct'llğl derhal tahkikata gcçml" 
ve Ynkonun nereden maı aldığını tcs. 
bit ettııl§t!r. Tabtakalede telefon tıo . 
l•l'lğında 26 nuınaralı evde olduğu an
l~ılan birinci el ynkolanmca memur. I 
~ Dcumı 2 net sayfada 

1ngiliz BaşveKil4 

Cör öl 
Moskovada 
mı ,· Vaşing

tonda mı? 

uç qündür 
parlamentoda 
qörünrneyışi 

Çeşitli 
tefsirlere 
yol açtı 

Çürçil 

cüı':. :1ur: 
çarçllln nerede bulunduğu mesel 

pa.rl!menlo mahfilerindc ve eiya 
mahfillerde git.gide fazla mcrıık uyan 
dirmnktadır. İngiliz b::ı§veknt Uç gUn. 
denberi Avam kamarasmda göztllanc 
mı, ve orada cereyan eden bazı mu . 
hlm mtlza.kcrclcrin hlçbirislne iştirn k 
ctmem!§tlr. 

Çörçil, son defa böyle csrarerıgu; 

bir §ekilde ortadan kaybolduğu zaman 
Atlantikte RuzvelUe buluşmuş oldu • 
ğu Londrada halırlalılıyor. Perşembe 
gUnü, bir çok mebuslar, mUhrWuuı 

lordu AUi'yo Çörçllln nerede bulun • 
ması ihtimali oldutrunu sormu.,1ar, na.. 
zır hiçbir covap Yermek \stcmcmiş. 
Ur. Bu da Londrado. dolaşan rivaycL 
lerl çoğalt~tır. Çörçflin İogilterede 
bulunmadığı, yab:ıncı bir mcmlckctu 
olduğu, orada müttefik memlekeUorin 
en yüksek devlet rlealilc mühlm lri. 
ya.s1 mUza.kcreler yaptığı, ~ Lon
drada herkes tarafından :ıöylcnmclrte. 
dlr. Bu arada mUttefiklerin V~ • 
tonda veya M~ovado. kon!eranslo.r 
akdettlklerl, Çörçilln bu konfcra.tı9lıı... 

ra bizzat iştlrak eylediği söylrnlyor. 

Bu şayiaların dof;'TUluğunu gösteren 
hiçbir teyit yoktur. 

·)ark cephesinde ---
J uslar 
Har kofa 

, aklaşmağ~ 
çahşıyorl,ar 

Yaz.ısı 2 ııcl ı;:ı~ I.ıı 

ŞiMALi MA
LEZYACA 
JAPONLAR 

1 Mıran nlc,Jer-orta-.mda Jınya_ı. flcr 
~iin biraz daha zorla~ı.\·or: ıçındc 
o!masıı.k bile bu ~ angınııı ko~ u du
manlım, teneffüs l'ttiğimiz hın B)'ı 
lıer~i.in biraz daha zehirlemeğe tlı" 

l,.J.. Cf \ant eıliyor. Diinyuca, ':iıt'ıı<'.n. mi"(\ eda h lıJ u 'i an- ll't•:c, ailece. ff'r<lçc in ... anlnrın bii. j ı iin li1Hl<'ri bu <:aYa:-ın ne zaman 

izg"" l zJe T 7elez- , .c il.\"'' _hitc<'eği ıııeseıe:-iııı~ tto~. 

ılı. 1n~iltcrc ~iıııdj l"z'.ll\:;arlda Al
mım~·a l•ııdıtr rnrlıı hir tlü manin 
daha. he<'elle me'k ~onmda knlıynr. l 
·~~er hih"iik Brit ımrn tlc' 1 buıııı ılo 
nı11l•a' C'nıct cılersc ,\JnuınYa jdıı 1 
lıir iimit k:ıhnırncah, \c hu i~ktliı· 
de onun çi>"-n•c"I clahn kl)lay olacnl • ı 
tır. Her il\i Jıaldc de •lnpon~aııııı 

harbe gjri .. i ılauıııııı "•muıııı ynk • ı 
ın,.,f ınmstır. 

Ge· çekılmek 
emnni verdi 

Fak at ıngıliz ler. 
bunların da 

yolunu kesiyor 

Kornisyonun Koyduğu 
pirinç narhı 

V j rııdaıı do0'1'U) n n• sımsıkı haglı. 
J / t • Ceu.bnıı kim enin ri)n.zİ bir kı·-<e g eya e llll "'iİınJe \·eremediği htı 'ıOru~U ikide 

• A hir tekrarlawııl• zorumla~ u. Jliı' 

1Şaa1 etti deiilse bazı talııııi~~erl(' li<'udi~ıizi 
:n uhıblllr, geleeegııı kıırıuılı~mu 

. do~ el ~·ordamile, hirnl daha ~u · 
"'ıllangı..--ong, 1D (A.A.) - Şımall Ma. urlu ndımlar at.ablliriı, 
t Yadaki muharebeler, Japonların Ja•"'DYanm da S&\ "l\S.'l ""'rİ"İ bu 
e-,,lt 1 ı· "" · - ~ ., · lll~de lehindedir. Japon ar, "e • kanlı dnrn:n uzataeak mı kı.:;alhı· 
ilh auıtcınlığını ve Vellcsley eyaletini cak mı? · ' 
~nı ctmlşlcrdir. Mnlezyanın btlUin "tlzııt:ıc·n'k'' diyı•ıılert• .;onınuı, 

'r, aı batı lmımınıı ve Hind clrnizi fikirlı•rini >:İ•ylc nıiidnlna ~leı·el• • 
l)(•\111111 2 11d ..n~ tıırlıı. ler: 

Hu ~<'nel hiikiimlcrlıı dcğc.rj bir 
hirinrlen fazla <lcğil. ı:~cr ,"Jnpon~u 
Pa:.itikt.e, Alınuııyu Ilusyada önli. 
müı:deki ·az mevo;imiııc !>adar mut• 
lak birer sonunç clcle e<lcb11irlersc 
bıı !'a\"UŞ belki uzun sümı<'z; falınl 
iki tnrnf th hirhirh•rinc mii.:n\'İ ü!• , 
r•iille <lnrbelrr iıırlirnwkt.cn fazl:ı 1 
lıir :,ey ~ nııalllazlıırsıt lıu :;ıı\ n,, be"' j 
) ıJ, 1111 ~ d ela ha ..,iirchilir. 

Tasdi?~ edil ledi 
Pazartesi günü vaziyei anlaşı acak 

Londru, Hl (A.A.) - Afrlkada ge. DUnkU fiya t murakabe komisyonun 
nemi Roıncl tekrar tnır{llzler tarafın. c:ıı kabul edilen pirinç nark llsted. 
dnn sıkıştırılmnktndır. tıısd~k cdllmcmlştlr. BugUn, bir ı;nzc. 

Zırhlı kıtal:ır Caznıanın 80 ldlomet. tcde pirinç narlu etrafındn komlsyo. 
re crnubu gıırblsindc Alnınıı ltuvvetle. I nun rakamlara müstenit tasavvurları 
rinin sol cenahını çevlrmcğe b:ıfla • ırıtlşar etmi§SC de bu liste, meriycte 

. J.k:,1ttm Z-'ıci s."\.yfl\d<L s-lrcmlyeecktlr. VılCıyet, tdgratı:ı tica. 

ret vcktüetlne mUraea:ı.t ederek p t-ı.rı. 

narlunın pazartesi gUhkU muraknb 
koml.ııyonu lçtlmamda yeniden ve ltı 

ti surette tesblt cdHeocğinl bil~ 
tır. Pt\ı:artel!l gttftkil ~~. 'ftl'l! 
ve belediye reisi doktor Lütfi K 
risayt't edecektir. 



~ .... --

Bu yavrunun anası 
nerede? 

... 1 .. ·•• .... ~ • • !AsKerıe; 2 <dönoe, ı.'-~et< 
mu .~. ıerının 1 hediyeleri satmak için 

Bu~~!:~~~~~ km K I Z · I L A Y 

ı ı ı'::JtııL 

t<omutasır da 

DeğişH<li!' 
yapıltcak ~ 

lisesinde l'se mUdUrlcrl b!r toplantı 

y:ı.pnuşlardır. d ••kk A l 
Her scnc oıdugu gibi birinci ka - u an ar açıyor 

naat notıanndan ımnrn yapılan bu 
Panorama bahçesinin kap:sına öze Hk br sk1 ntla 

cartan kustu ar1n çıplak bir çocuk buakıldı 
toplnnlıda da t~rl.<ı ... , t('rbiye i!\lcrl Yardrrn ::cvenler Cc!Iliyeti, ve Kr. 
tııcrlndc konu~lmuııtur. ~ılny hero.~orce ~. erleri .. 
Toplantıya mMrif mUdUrU vek!ll mi:z: i~in k.1ilık hediye topıama.kta

Bay Faik rlyaeet ctml;tlr. Talebenin tlirlnr. 

Bundrul ba{ka. yn.rdnn · ini kU\·
·vetlendirmeJı: için erlerimize Iılırın 
olan eşyayı S.'ıtnn d{ıkki'•nh:.r al'ıl. • 
cıılttır. Bu dUkkılnlar dm a~mncnk 
eşyn. derhal ala!t:ı 'r m~ı;tml:ıı n 
teslim edilebilecek ve bu sur tıe 
yul'd::m daha ko!ny \'C !:r.buic yeı r 
la bilecek Ur. 

.. 
Zaman zamnn zuhur eden ictimai bir yaranın bugün yeni 
ibir miıalile karsılaşmış bulunuyoruz. Yalnız bizim mem
lekette değil. bütün dünyada devletlerin ve ictimaiyatcı
lann üzerin e ehcmmi,·et ve ısrarla durdukları bu mese. 
le .gayri m~ru bir temasrn neticesi dünyaya 2elen bed. 
baht bir yavrunun anası tarafmdan canavarca öldürül. 
dükten sonra veya. diri diri bir köseye atıhvermeaidir. 

daha randmıı.nlı çalı~mıuıını temin et 

mol< mak.!3c11le te~blrler mllns.k~a !)iradiye kadar topfanatı hediye. 
cdtım(Jtir. Ie-r iılak..'tdu malaımJara temim e. 

ıt mı"ı.u· 
Ruz.namcde.ltJ rneır~·e1erln mnna ·a.. 1 d!l ·~=-

fasD'I& gtrmrdcn ısnc .erhum ıuı _,.._;.:.__;_ __________ --.--------------

ıne:asımı ~'llpıınw ayaı..t.a sl.l:flt e - • şeker mı, boya mı ! 
ri! :Mt.ıdllril Tev!ık J~ut lç!n tazim 

dtlmtottr. dalla ucaz 
'Ta;mf su d~~"çr;,:i I 

0Kyanus a sirate .. 
jlk vaı ye im:z 

sars idı 

Tekro.rzna 
;. 

meqaan 
veı i nıiyece:~ 
I.ondrn, 19 (A. \.) - Annal t rr 

mı..:nsmm ~' c. 1 mu larrtri ynz. ) or: Bugün İstanbul zabıtası tarafından 
eiddeUe nnme.n meçhCll b1r annenin, 
!k1mbtrilr hangi te~r altmda. bir bnh. 
çc lrennrmda.k1 çalrlrltlar ara.sına bt • 
:nıkbğı bir ymvnr bulun:nu,t.ur. 
Ponoram:ı. b:lhçcs!nin &Ur.de oyna. 

yan çingene çocultl&rI, 0!"8.dan oraya 
koprk.en çrplak ayaklarma. b'.r et 

parçasmm takıldıt-mı hfasctmL~ıcr L 
ğildlltlert \'akit bu et p:ı.rçasınm yen' 
doğmu;; :ı::ır çocul~ olduj;-u;ı~ görmu~ • 
lmllr. 

Çingene Qocuklan C!erhıı.l kaml!ola 
!ı:otvnk hAdlseyl ımfatm?§lar, zabıta 
~urlnn vakıı. ma.hıtl!lne g~l<'~!:::: ça 
ltlaz arasına bırakılan yavruyu nl • 
m?§lardır. 

Adllye doktoru bo dofmulle ~ -
me!ıd btr olan oodb:\bt ynvru:ıun ö!dU 
aiildilkten aonra mı nLrldtğı. yoku 
diri din ml bırakıldı~ clhetırıln anla. 
§rtmrun l~ln kUr;ı\k cesedin morga 
~mld.nımıııma. JUı::um ı;-lirmtı:;tUr. 

Zabtta ır.o çocuğu dog-uran anayı a. 
nmak~drr. 

Şart cephesinde 
Londra, 19 ( A,A..) - Mosko_ 

vada diln gece neşredilen son 
tebli~de Rus r..!Jkeritrinin bütUn 
CE:Phelerde dilşmanla ~arpl§JTla
lara do\tam etti~ bildirilmekte 
ve ceı;._ ,ta yeni.d~ birkaç köy 
geri a.I·ndı~r illı.\e edlfmektedir. 
Donetz havz:ısında. Timoçenko 
ordulan Rus sanayi .. ehri Har. 
kof'a .y!lkl crn~.ı:( için büyUk gay. 
ret sarfetmE'k ... dirler. Moıslrova 
bölgesinde Rus kuwetlerl Vo1o
kolams!ı:'m iki ta.rafına. sarkmak 
üzeredirler. Bu muharebelerde 
~:ıslı harp mal~ de ele gec;t 
rilmir.ıtir. Bunlar ~asında 73 
top, 8 tank. 58 siper havan to
pu. 110 nt vardır. 

ı-i~:. 19 (A.A.) - Rus cephe. 
sinde" i harekat hakkında Alman 
::.nynr.k nn c.e:phede tc.shihat ya_ 
p1Jr.1a.lttn o!duf\lnu ve bu he.rc
kotlerd:? bava kuvvetlerinin düş
mano nP,ır kayınlar erdirdikle
rini b '•r•im:ıe1rteclirler. 

Şimnlde Finlatı<liya cephesin. 
de Rn~l<ı.rnf biiyük bir taarruza 
~la.dıklcn ~nilmlştir. 

LIİ!f8 barbl 

Ek.."neğin ucuzla
ması hakk._nda 

-- Ba11tan.ll l Del •yftld:\ 
lnr hayretle karv1l8f!Dl§lUdlr. Annesi 
bnbnısı muııevt olduğunu Sddl8 etUkle. 
r:I halde kendi kendine MdaJıat adını 
takan bir ınuscvl kadınının. toz ocke. 
rt bôya. ile boyıyarak boyn sanayl!nde 
kullanruın anilin boyası diye ~ttıgt 
hayretle g<lrUlmU§lUr. Şeker ml ucuz, 
boy& mı? ın~an bu bllekAr ~k& J;ar • 
~ııımda &ayrllhtlyarl bu 1!'111\11 eornıak 
tan kendlnl alamıyor. Suçlular adli~. 
yo verUml~. 

Londra, 19 (A.A.) - Taym·s 
gazetesi ooşınalmlcslııdc f:Öylc ~ t-

Am nluının Okyanu11 fUoru il Ha 
\"il _. ı,ı A m< ~, • an ordu ve hava. ku~ 
' deri !mm nd -ılık arrnda yapılacak 
d ,,Lkllltlerln • rırnsmdan lng !iz u. 
ı::ıı:~:ır:{ i:umand I\l nda da el .... ı · 
;tkl r yap•Jması bel< n bilir. 

Bugün A.nl;aradıı.o haber a!mdığlna 
ı;~rc hDkClmet c.>kmoğtn ucuzıatılmUJ 
lçln Çlkardığı kararnameyi meclise 
vcrml~llr. 

:r.:kmck fiynt.mın ucuzıatılmuı tçln 
~ldınlacak masra!lnr buğday lt-.:>ru. 
mrı. vcrglfii ve toprak mansullcrt ofi. 
vlrıln m l!rllf'lıı.ndır. 

Buğd:ıy koruma verg1s! ÇU\'ııl ba. • 
§m:ı ı lira. !dl. ons tııre!mdan mil. 
bayn.a edilen buğdayl-ınn da n.ı.kllye 

ncrctt bir hayli yelrll.n tutuyordu, §im. 
dl ruıkllve ileretı olaralt kllo ba§ma 
en çok 60 p:ı.ra vcriltmek ilzere ted • 
birler almmııtır. 

Bu Ull.volcr çıktıktan aonr.ı. çuval 
b3.§rno. masraf dUıece~ için o nlsbette 
ekme!:::: ucm:lıyac:aktır. Bu ucuzlama. • 
nm 2 lmnı~ kadar o:ncağl tahmin edlL 
me~tcdlr. 

Mecl;M bugUnkU mtlzakerelcrt ıma 
smıı kndar alman haberler bunlardır. --

••• 
Beı:ı!ktn~ Hasfınn sokağlnda M • 

bacı tsmııll. 33 llrayn. aatt.Jğı blr soba... 
yı ancak 12 liraya geri nlablleeefinl 
söyleyinc<ı !azla fa.rkm bir ihtikt.r de. 
llll oımaaı dU~llntllerek adllycre -vo • 
rıımıetır. 

Mısır · f kendei-un ve 
Mtıcari tanla M . f k 
münasebetini ersıne ma ~ a ını 

kesti 
Bot1aJ.l("ft~. J() ( .A.) - Rce.m1 teb. 

Uğ: 

Mısır hUkQmetln!n masl&hat&Oza.rı 
ıs UkkA.nund:ı Mıı.carlst.nn bartcıye 
:ıezarctlne glde~k Mısır hUkQmctlnin 
15 llkkAnunda Maearl.5lan Mik<l.mcU 
ile dlptomnUk mUnıuıebetleri.-U kcısmc. 
r;e karıır verdJğint söylemiştir. 

Amerikan 
tebliQi 

Ticaret vekA.leU, İstanbul ticaret geıen mallardan tstanbulda haberdar 
w sanayi odıısıruı gön:!erdlği b!r teb. otmısdlklnn için her r.ama.n bu halin 
Jlğ ne bugQn TllrkJyenin b:ı§llmanlan l<'kcrrllrünUn tabll oldutu cenbmı k r.ı ö • rll"n e 'f 

}lallno gclml§ ve gerek itba!At gerek ı;crmıııterdlr. gmm yult , ı.ı m :ıc.ıı hl'yellnln nU • 
ihracat y{lkU tızerinc:!c bulunan ts • Ticaret odası glmdl bu vaziyete bir Baıın ailesinin b~loısu fuzun-:ı t hUI· y <..\ .ırmesmcı mUse. • 
lmıdenın ve Mersin llma.nlarmdıuı faz çare nrama.kt.adır. nc:!c cc!I m y c ı de t bı!Jlr. mı.r&• 
la. mal b1rlkmeııl netlceat olarak bu 1· Ba.sın Elrliğl lstıınbul l!ıntskasmıp d~nlz ve hava kuvvcU ri'le mensuP 
ld ııman:ıa antrepolerd:ı. hlC yer kat. NAKUYEctLI'~ TOPLANDI Basm allealni toplıımetlt üzere hnzır. l .Amcrilr n ,.~ ln"" !l:ı: zabit erin n sı1'1 
madığmı, bunun b:u-:lıc:ı. sebebinin de Şehrimizdeki nakl!ynt tirmnlan mü ladığı yıllık balo, 10 lktnclktl.nun 101!? h r ı:ı birli"! ynp ımıı.sını şiddetle nr-
tııı.etrıcrtn nııtrepotarda'kt ınaUannı ınc8Sllle.rl U(:anıt od.aıunda blr toplan- cuma.rtom. akşamı Tnksimd ı dl • 2.U e tı len n phn e nem z, 

\•aktindo çckm6me!l olduğunu bildi • tı yapnrsk bug'Cnl<O ,eralt içinde ve guzl.noaunda. \•crllccıfütir~ 1, :;-mz vo J. m rıı n mlll tıcri ıı . 
rerek memleket ekonomisinin menfa. serek ltar& ge~kae deniz var.talarmm BUUln gUçlUklerc rağmen 'balonun Jnpo:ı t~rr•ızunıı mu:< bele ctm 1' 
atı nan:ıma tnclrlerln topıannrak zna.ı. ~eni ııat'er taritet.rine göre nakliyat ananevi muvatfaklyeUnl temin için lmmrnındıı. tn"'illzl r ve Amer;kalıl3r 
lannm çekilmesinin teminini tateml~. ışlerlnln taru:lml Te UcreUertn ycnL ~alı§ıl.maktadlr. Şehrimizde en geni§ tar frndıın .. ~ .. ,. -ı z ıı.rı bet:ı t 
Ur. Ticaret odacı b'.lbıı..ssa ltha.lft.t ta... den tcsblU Qzcrlnde gö~mU~lerdlr.

1 
yer Taksim gazinosu olduğu h&ldz btr- kar§1Sında b!t 'lz r. .nr • lık ı;usl<'nn<: • 

elrlerlnc vaziyeti bildirerek malla.mu Nakll,Y'l!ICf.Jer ticaret v~ mtınakaJA.t ve. ilkte aza oin.nlan 3150 yi bulması bu tucllrler. z.·nımt ~mı ını b ıırtmek ıll· 
ge~lennı imemektedlr. Fakat ta • ltAleUer1nden bazı l.lteklerdo bu?una.. yıl dıprdan davet edilenlerin adedini zımdır ki Japonlar ba!Jlun yap.nal' 

''aı;lngton, 10 (A.A.) - Harbiye clrlcr odaya Menıln ve lekenderuna caklarttrr. çok eksiltmektedir. sur,..tllc elde etUklerl u llln!Uktcr. 
nezıırctı bildiriyor: ba§kn ilerde hl'd :flerınln il ı rlne nis· 

o=ln~:ı!lk~:n::ae~=;~a: A' Kasımpaşada b·ır kamyon ~!~.~e~.::~ ~~:x:ııı~l l.ı~z~a~~ c\; lıava akıru yapmııtır. Kar& barokAtJ .ı m an J Amer!kJllıl r 1 b l 1 h l r U crfrı 
kUçUlc kc~ır harekcUerlnc ı.nhtaar et- t bil ti "' .. d~ tııkt1b.!ll U •· 1 uzakla bulunm. 
miştlr. Bn§l<B b6lgelorde kayda değer e m l {t I b b d 11 k k " 1 w 

b!=~r;~;: :.ı:::;= .. , .... n ........ (A .... ) - Alman ... ulan er er u a n m a g lr G 1 ::~~== ,1• '" mul••tll """"' 
ba~kuına0ndanlığ'tnm tel:ıllkf: ~ ilk d::ı..rL~ııı ıı yıl:ıb,llr. Bu il t ş~bbU• 

tur. Atlnntlğln garblnde fena. hava Dil ...... Bu Mbe.b Kasmıpaf..'\dıı 8.2 kalem kaç:şmaga ba1]nlannş ve ba§tbo .

1 
lll:zım"'clen ku\·vctl ri h ,e tele gcçır· 

""'rtlan devam etmektod!r. ıımnn taarruzlanru ta • ...,derken büyu"k bir fela.keUe nctiee'enccek kalsn ka.m bf mUddct bö' ı "' .,.. . . yon r Y ece mek ımkfuıı hn ,•; olur oımaz b ı. 
Şarkt Paaifık: Kayda değer blr §flJ' Ş&rk cepbeatnln muhtelif kes:tmlerln - bir kaza ol:nu.~, buekct ucuz atla- gıttıktcu "~nro bi b ro r dilklı:' 

de anudane b.arpler inklp.! etml§Ur. · ~ r e e a - t~ bl..llslcr:.n d tıı 1up carce ine §\lr 
~ Baoterafl 1 aei uy:fad:. Olmnmıştrr. tılmJ§tır. nına ginnlştir. · .: ·• Dükkiıım ıç nde he yokt•Jr. Z ,1 J •• , .n g;, e Aın • 

:rn~ar<lır. General gece Erbh tümen- Orta Pas:.Clk: Dll§man atır zn.ytata ugTnmıştır. Ha.. Ka.ta saat 8,5 sımlannda Kalım. berber \" b k ~t j lın ° 
•n-'-A iki .... ·-..... k"Ul olm .......... _..._.en, Alman --""d • d ş r....... c ır 1 1 nı • ~r- 0 e.:ıma rlkan maka:n'urı Fıl p .• ıl.J.crd ki vc.;;1-
.&.LU..._..cın Gine vo udkl de Atlete fs. Knyda değer b!r ~y olmamtftır. ·~...... u .-... ....... ı; .. • paşa ~ e&n e olm~tur. 9för nı ...... en kamyon lılçbırısın"' çarp 

ı •·vvııı-ı•ri, d"-... .. m a.ııke .. toplulu'" Ahm c ... yatın uınuınt heyet..nd :: m mn.ınuur· :ınin1 bı§ıyıuı tıılyan tümenine geri Uz.al,•arl>: Denl.za!Lrlanmız bir dO• &.üu-~... ""'..._ • "- c<li.n idaresindeki bU)1ik bir ma.mrc ve vitrin camLıarrnı par"" 
""' "' Y- !adıl ~ta.ıı d . "'" • lıır. Bu vaı:.yet /.me:-lk n 'e F U pıll çc~ en:ırlnl ,·crml§tlr. Bu Ulmen. nıan nnkllyc gemlıılnl muhakkak oln. J !arma, topçu mevzilerine. zı:rtılı kuv • kamyon caddcı.le:ı geçerken birden. t sonra umıu,..·ur 

ler .ıııı.h.'11 takip ederek Dem!lyc git • rak ve bir muhribi muhtemel olar:ı.k vcUerine ve takviye krtalarma taar • bire bozulm\lf, ~för direksiyona. İn.s'lnca berlıangi bi;k~:ı. olına • l::::u.vve~c:lnlsn P rlahk hba:ck ll rın~~ 
:ı:nek em.rtnı atmqlardır. lnr;lllzlcr dil§- batırmışlardır. ruz etmlılcrd!r. hAklm olamamıştrr. Caddedeki halk mış, zabıtaca tahlrlkıı.ta '00.&lalımi;ı ue .. ıceEıdlr. on mu ıı.re r csnaıı 
ımamn rlcat hattını kezmck ı~ TL. Kola kör1mnde, om bllytlkltıkte "'' d:ı. Amer ltım ta/.ı rc:er;.nln ve wyy:ı• 
m!mlye birkAç a.ıny gandormtalerdl. Milli korunma ."1r ticaret gemt81, bir bomba ile cld. AYdenizde yeni bir Keresteler iıa 11~ Dl• rccllerinin U.Stllnlıl u m )dllnn çılt • 
:Buıı!arm &ıimdl çarpıpıağ& b:l.§IArn~ di surette hasara uğnuıu,ttr. ı mıttır. 
o!malan muhtemeldir. Diğer cıhetton l!:EiDDDDDdalll Akdenlsde, bir denJzaltı İaken~rlye hare e!e hazıriık da VUAy6 Üll teblfjn M!\Dll'la. ilo Sln"'llpUr garbi 'P sl.1 
• ........_ _t •·•·-d T ---d -- Lo 1 te lnnfüz • Am rılcan mllJ..\!ıı.asını;j) .a.ı.ı;ıt1ller, yem Zelandablar, ve Polon_ d Qi l' .. ·Jlk &çJ..-.-ııı a ..-.... or em ........ me~p nılt11, 19 (.\.A.) - Britanova İstanbul \lilA,·et.inclcn: ·-u 

R e • A _, l"'""l'· kru ----u f1 '--•- tır 4•ft~ l ı ı " ve tnarruzunun iki lrutbudur . .]'Blıl&r o:ııel p'lllde kuvvc~erini.n T -r .... ~ v_.. n .,....,.1.llı§ • a,,_mın dlp:oınaUk muhA~r r n n 226 sayılı koord!nat.)'on heyeU kara. 
~yWt bir kı~mı (U) §eklinde olıın IJiS'"' lin~tnrarı ı DC1 ııayfadn blldirdltlne göre Atıuantnnn Akde • rı.na tevfıltan beyana tabi tutulup 
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_ Petrol ltuyulıırmm clvnrında bulu 

:atr Bll!h&nm lçlnc l'ıı.palmJilardır. Şlm. uvzıe ve aatmıya ihtiyacı o!anlaz nl..ule b!r hareltete geçınel< lr;:ln hnı:ır. tın alınnıaırınn ltarnr verlle:ı kereste. ruın Sin:;apur, gemileri iı;:ln bU) U); 
~ kadar Romelln plyadeye prl ~ için kft.rsız '"ermiye mlA.hJyeUidir. yat l t I p ta''= be .tık yaptıklıınna dalP" baı:r deliller elde I ler ba}(kmdıı alAkn.lı tllccnrlara teblL hıızırlıklann yıı.pıl bU :e~ı en mU :ı ' 
~ emrlnl vorm11menlnin sebebini Mllll korunma kanununun hUktlm- cdllrnlglir. Almıtnyada ve bqkll yer. 

1 
gııt yapıtmı:t.Jr. Bu teb"~t d~ınde. !t Ustu ... Amerllmn blrllklerln!n ys 

4iltnde nakil 'll'U:t,ları bulunmarıuı.ııı. lcrlne gtsre el konulıı.n bu :maddeleri yurdunda lerdo AlmM hllV& kUV\'Ct!crlnin bu a. kalan bUtUn kcreırtclcrln sntı;ı serbest ltında bu u t n lsUf d" etmeleri ' 
~ r.ttetmc.k lAz:\Ir;dU'. (U) nun iki taıllmden tmtına eden veya waklı • ralıl< nerede bulunduktan ııorulmak • 1 olduğu tebUğ olunur. bilhassa ha'l;.l ııah;ısmda mJ cın ı • 
1'.ıollı n.ra:undakt bo~uktan Alma.nlıı.r yanlar, kavsranlar veya sakıamıya Mur;urun yen., bum. Alman tayyare"erlnln kısmen na l~Uralt c.Unelerı mubtcmeldır. FŞ. 
171b::k dıı.vrıınmak 1'&rt.11e M:ıUz: rlcnt yııhut kaçırmrya f;qebbtla edenler u Ru.syada tahrip edUdlklerlae, kıaı:na 'ı -O-- - kat Mıı.nıllıı. Japon karo eu13rmdJ 
iıNieblllrler. Ahnanlar Tobruk etrafın. veya bu tilllert yapt.:raııJar h.&kltmd& de Alma.nyad.a tamir odll.•ıukte oldu. Cllmall 11aınwsda mUdn.aa harek!ı.tı itin eızcmj r, A' 
• cc~yan eden mubıı.re~!cr dolayı. 250 liradan 10.000 liraya ka.da.r a.tır talebe ·ı~e Gıına tıUp.lte yoktur. üst tara.taun lH ., ~· - meriki:uı ve İnı;lllz kumandanlıkıatl 
8ilc pok YOfl:U!ldar!ar. 1r.t.LT::ı.m"1Z b1r para ve 3 aydan btr seneye kadar 1 genlı lllgUde 1t ı~ .. dıı top!&nml§ oı • ~ Batf.aralı 1 nd ayfDda ln~lıtı:: - Amerlltan ku\-veUerinin mtJ· 
@Ck!.lc!c brekct et.n:kte \'C at"tr zayi- hapla cezata tatbik olunmakla berabtt k duğuna. inanmak için bir ço'.. eetıeb!er salılline kadar giden ıeo kUometrellk azzrun nğlrlığmln J .. ponlnra. biran o\"• 
o.a uğramıı.ktadn'Jar. Bu IUb:ırla uzun suç rıcvzuunu ~kil eden maim ye or uşma Si vardır. Alman bombardıman tayya • bir hatta hl.kim bulwıuyorlıır. Pcnıuıg vcl hlssettlrllm si mnlcrnımclıın bu 11' 
b!r za.nuıo mu::a,·c:net e:!cmlyeockler. 1 ıı.ynı cin.sten. m~vcut baklyelertnı ta.. relerinin bUyUk bir kı.smı muvakkaten adam tamamen tpgal e:lllmi§th'. Ja • Us...'"lliı haiz olcıu!.!nn hı.ı.yııtl eh mın1• 
dlr. Gru::ıla ctratınd:ı yıırı.ıan muha • mamcn mu3n1creslne hllkmolunacak- Dlln anat :U,30 43 Leyll Tıp Tale. Itomanrn cenubunda yeni bava ponlar, r>enıuıg ltrn:uuna. 4 ~rsah me. yeti §Uphcsız ldrll.k etml ıerdlr." 
rcbalerdc d6rt g:.ın !;iı:da birkaç bin trr. Bu kanun~n t.atblkatım tenıin t.. be Yurdu mUdUrU yeni gelen t.a.ıebe rııoydaolanndakl rıı.rl\jtarJ• beklemek sl\!eded!rler, Şlmdl, muh~bekr, bll-
ltaıynn ,.c b~r~aç yaz Al:ıııuı cmr e. çln vali, kaymakam v~ya bunlarm lerle her eene olduğu glbl 6 mcı tıp tedlr, Baeka bombardıman tayyanıle. 1 ha&a& Peralt eyaletinde cereyan et. 
dilmişU:-. ı yazı!J emh·lerile vazlteıendlrilml§ me talebe yurdunda bir kon~ına yap • rl Ue bUyilk Yunkerı ııaldlY• tayyare- 1 mektedlr. Krfan ırmağını qa.n Japon.. 
. Londrn. lD (A.A.) - n.n.o. murlar ev, magaz:a, tJcarethane, dük 1 ml§tır. l lert SardUnyay:ı, S1cllyaya Ye Yun& • 1 Ja.r, İpohe dc-ğru htıeum etınekted!r • 

mtııatımız; Ubyı:.d:ı bo.z;un halinde ktın, anbar, amanlık. vesa.tre g1bl Bu konu§lnac:ı. bUtıln y&ıı pleıa Dlatana g6ııderl!ml1Ur. Hazırlanan ye. ' İer ve buram eimd1 fllddotll 1ııl.yy&ro 
t>ıJlı:ınan mih" r laf.aa.tmL'\ a...,,a.ram her türtQ mal konulabilen yerlerde talebe ha.sır bulwımuotur. nt taarruzun SUvcın tattumettnde ya. htıcularma maruz bal1Jnln3li!.dlr. J~ 
l));[r sur tte tıı.ı:tbl~a devı.m edlyorlar. arama yapablleceklerdtr. Arama 8J .. MüdOr, talebeye meıılcklerinin e • pılacağı e6ylenmektedl.r. poıılar, İpobdan ~ra h&dııs' t,;IL 
Kd.aat.ımu; çarr;smM. gllııll, TIMmt Ue nısmda m!\hnlll zabıtn rıntlri veya hulmlyet n kut.tıallığ'I hü.kındn. mi B ınek, cmı.daıı da tdlfw ~ va.r 
!f&klllye varmtiJrı.rd:r. memurunun bulunması §arttır. Köy • ııaller vererek onları bu yolda canla azveltiD melltulla ınak ~ üçte Ww t t •ıde J'Cll Ue.. 

:ıı:ıtaatunız mlhvtrdlerin yan ve ge. lerdoki ıı.ramalarda muhtarla ihtiyar bqta çnllf1llağa ve fc.>ragatk&t' oUN- _. Baftarah ı ne! sayfada caklardır. 
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~ de taamıı: edeNk blrka~ Dıı.k. heyetinden b!rl bulun:ıcaktır. Arama ta t.qvik ed!ei mahiyette llbJer 1167 bat.ıruken 6len tayyare y{labe!JllJI Kel. Hind denlstle Hııku .. MGnftda ,.._ 
J'lz• kolunu !mha etmişlerdir. Tayya ncUCC3lnde kanunl hOk11rnJerlne mu- lemJfUr. linin oğlunu, Amorl:Can mUJetlnln, rı yolda bulunıın Peralııda w l1Jrtıs Ttık:ıande Ferah apartmanmda otu-
=~~ı:..ı:. d:lşma.n ~.,•.ııye kı ınr·nıı .,.,. "'""n'- ...... l\l'T"r" mal zuhur eder Bu sırada yurtlu tstebeye de\1et1n basına kAr,ı oı-:ı.n m''lnettsrlı!ttru bölgesinde çarpıımn".ar oluyor. Rota.- ran doktor Fethi Er:l."Jn..o r:nuiıyene-

• t- ı· m" .. n .,._ ~ t" ·-· • • :2 "'•· "ı'' J~) e -;. ::-.... 1~·r U ... c An~. '~ıi ::ı::.:'lru:San gelen or.:ı~a.r. ço!t sarı> a • b:ı.ncslnln knp:aı, nnıı.."~ar u_. .. J .ı 
Ul:ı.tı ıı. J ou.ı. ıere ":' .~!~r J m-·· • ~·: •· ·• ve bütıın a .•. : a::3.:~ ~ , ı:ı: .~ :J: :ru'ny ola raz;derı geçmek aeolırurlyetınııe bu • sureWe açıımıo ve C..O llrtL ,>:ı:ıı. ' 

rek k>-• • ·'"-· ,, "·• , •• ·····' ·.,vk " • ·:; n edllo.,.kU•. j bu )'&P>IU!An anoak "" t<k oe>'I• "'_.,.,..,,.,bu mo;hQI balotın. ''""'"'!da"'"'"°'_....._"" ""t: .,,.. .... ..,.Ur. Yop•ı.• 
.nlı gcr.e,, Taranto llın&JU:U, Brındı%1 ı D-.ı lft.ylhanrn mll.Z3keresı ~ 1 &dtyebfleeeklertnt 11.n111.tm1§tll'. O da. den rlca ebnJ~U1'. . l'CtleTle trt!bat ...... .._.. ... ....._ tıülılllnı~ hu hmml~ np -tm n 
lm:.\ısyo.nuJ•la tlftı!z Scuvgl!mu, 81 - TICAret Vekllt Yilmt.u Ökmte kt.r- ,.,. kft.umık h!t"sı t1e 41e~. ~ ı 1ldınct cUıan ha.rbüıin Uk Anıerlluılı Jcta.d 1o 
...on--.ı ~ leri ~-....--~ ma. 1!'. *'S 1:'.cwı y.a.pt :ı nln ılın 
~.r-vıı. .,..r ---ıı-• - .saye ı;oelerek bu mll•nı••h .....ı 1* lllllR" __.. ı •• .. ~ Jrahramanmm oğlu Oolhn K~Ui 18 ay. ŞimUlm I' C!!IQ &!JI .. ~ .......... ~ ve eşya ti ~ 
mr. "*'1t"1*.. ........_ ..._ cMKı • .... -" F . J •us ~ım C'<liimi t r 



- 1 '\ • '\' \:\1''' - 1,1 \l,hj •~ •. '1 (' V[."\ 

aı·onlarında 

ir cam kırılması. kalabalık bir 
ahudi mahallesini altüst etti 
ahudi l<ı~ına aşık olan bir 
ge11ç, metresi yan.ından 
kc.çınca, s.,rhoş o'uo. 
gecePn evini taşlamış 

li;:rkecı clvımndaki bir matb&ada 
:ın Soy! ddin iaunll bir genç. al. 

'l' ltndnr evvel, ltom u mUcellltJuı. 
ki kızıa .. dıı.n Rebeka ile ~vi§ • 
Ve k:zl.ı bernlıer n1etrcı ot.urma. 
ba.,ıamı;ıtır. Ancak, Hobcka., Scy. 

1ll.1ı:ı. nik~ ya.pmndığı ıçln son g{ln 
tde ke.ndis!le sık sık kavb&yıı. ba§la.. 

ve geçenlerde y..ıptı:cıan ~ddctll 
'?llllna'ta'rı.dan ıonrıı da tutmuıı 

• nin yanma kar;m•ııtır. 
&ı.ı kaçış, scyfeddt.11 çllcd n çıkar. 

- 'l ve genç kızı çtlc!ıraıuya ecıven de. 
ryı Jçldded teselli aramaga mec. 

'tzn1ıt!r. Bdyleçe her ıık§aın ır;mo. 
b:ışıtyo.n S>y'fc.i,füı, bundu.n yirmi 
kadar evvel bir gece, kendls~ı 

ly<>cck cıc=ecPde ııarıı) oldul:tan 
' Rebôkanın E y-.;:unda.kı evi 

e gltml , kcndı.stuı ı..ı.kıa çaı;.r. 

r. Bu arnlılt Rebok:ı.nm ~. :.ından 

ba§ uzanmrııtır. SP.yfeddln bunun 
ll'l!sf y rln~ bab:lsı old'Jf:'unu anın. 
a, hldd tıcnmlş, ve k~e ba§lllda. 

~n blr gazoz arabasına dob-nı l.o. 
r• ?\k Ut! fişe luıpmrş, ve Rcbckanrn 

lıaaı \'.skoya dotru !:rlatmıatır. 
~llko, korkusundan kendi.Bini da.ra. 
iç~~ atınıs, ş\şo?erdcn b:rtst bO~n 

rJ,. alt ltattııld tıv sauib.nln pen. 
ı.s:ıbct edcı·ek camlan krr -

ır. 

t\' a:ı..'ı.lbi de, c:liğor kir.ıcuar da mu. 
1 Vatandaşlarımızdan olduğU içln 
~d ac bUyUk b!r gürUJtU 'doğur • 

\ c mah:ıllC'll ayağa kalkmt§tlr. 
• Yet polisler, bolq;ller l:oşuşmuo 
~tn:ı.ğıı ç:ılq .. n Sey'fedd:.nl yaka • 

!.ardır. 

~l'lcddin dlin l::irlncı sulh ceza 
~ ıncsine set.ır.lmlşll. msn. boy. 

t ince ııarı bıyıltlr, ten!lzce giyin -
bir d llkanlıydı. • 

l:ıu hrıd.sc Uzerınc metrcsı ,.e metre. 
!I bab:ı.sı, annesi Ue banştıttı llllla.. 
Ordu Zire ana bn.ba b'r k~de 
~lı' ile sev~illsi do d!!cr blr k6-
'le b!rlblrlertne do:nt it Jm\f, yavnıı 
tle ınuhabbet ediyorlnrdı. 

Re'beka orta boylu, açık san saçlı, 
zay1! bir gene; ku:dı. Daha ınk giy! _ 
nlrııe, daha da gQzcllc§eceği bcs'bcl • 
liydl. 

Nihayet Sayfedıfüıln stram geldi ve 
malıkemeYf! çağnldt. Deltknnlı htı: 

'JIT' aeyi 1111.ktamryOTdu: 
- E\"·et, dl~ bftol.a.dı. Rebeka ben. 

elen tekrar anno.stne ltaı;:mca. kendimi 
içkiye verdim. Ye o geccı adamakıllı 

sarhoş olduktıuı sonra evine g!tUm, 
- Camlan tr.şlamak 1çla mi? 
- Hayır, Rebekaya yalvaracak ve 

toknır ba~mamızı ~kJU cdrıcekttm. 
Fakat kendlııi pencereye çıkmadı, ba
bası çtktı ve b.:ı."\l eliyle k<>ğdu. O an . 
da kızdım. s:ırho,, olduğum !Çin kendi. 
r:te mııllk oıamryarak ·ıınunda duran 
l\t"abn:1aD iki l!ıf tllarak f'a-1.attml. Şi-
17elcrdm birisi. bo~ıı. dl~ri de ev sa. 
tılbt Mazaltonun penceresine la&bet eL 

ti. 
Fuat :r.taulto Ue de kızın batwn 

ııe ıfc ftnralto:da. bart§tık. Bendon da.. 
va.et değiller. 

- GUzel, ama, kanun davacı. On. 
ııır ııahli1 hnkların!&n vaz geQeblllr • 
ı~r. Fakat ııen bir mahaUen!n sükfuıc. 
llııi UılfU etmekten '\111 ııarh~ olınıı.k • 
tan mazmlIIBUn. Kanun seni a."tcdcmu 
kl 

Bunı1aıı aonra, phlt olarak ev sa. 
lı.ibi Mtuııalto çağrı}dı: · 

- Ben. dedi, bu çUçtıkte:ı davacı 

değilim. Aaidrm cam paralanmı, e! • 
fettlnı kendi.ıı1nl. 

- Peki ııc.n çekil. Ye.ko. 
Yako Rebcltnnnı b3.ba.3tydL 60 ya. 

şmdıı bir ihtlyı:ır olan ve durduğu yer 
de atlanan Yak~ 

- Ben &unadnnı gok 8"er1m, dL 
ye ba§ladı. Ne ıaman krznn eve geldi, 
ben zorladnn tekrar Soyfeddln.cı yit _ 
sin. 

- Yıı.nl Jazmm metres oturmasına 
can razısm, UatRUk do tll§VJk edl. 
~·cmrun 

- Yok, ôylc d<:ğll. Ç{lnkO dama • 
dmı, ben nlk~ ne :ı:amıı.n Uhıl'Sa ul • 
sun yapacağım, diyor. 

!Bic VaA:iAa 13aş&aş~ 
uz ~..,, ,,.., zr-z ~ .-..._.- ,-,Ywz~ ,,.. 

Kusurlarınızı 
tashihe çalışınız 

Kusursuz in~an ta:;avuar edilebilir mi? 
Bütün hususiyetlerile, lıallcrile hareket. 
!erile nümı•ne insan telakki edilebilecek. 
lcrin dahi zayıf ve aksayan tarafları bulu. 
mır. Fa.'ıat ol~an insan bu küçük kusurla. 
rmt tjalıi taslı:he !;alı~anclır. Küçük kusur. 
/arı, büyüh görmek ne kadar sakatsa, bu 
kustırları taı;!li/ıe çal ~mak da o kadar tcTı. 

likelidir. Ehemmiyetsiz görülen kusurla. 
1·ın, bir gün, tashihi imkansız bir ··duruma 
girdiği görülebilir. 

Binaena.leyh kusurları büyük ııeya kü. 
çük diye iki sınıfa ayırmadan, her kusu
ru büyük görmek doğru olur. 

Kusarlarını:r.ı· ta•hilı etmeye calı~mız. 

Bundan kazançlı çıkacak sizsiniz. 

Büyük muharrir. büyük sanatkar 

Ah liifil <®'t ~ c§l~ ü liifil 
V'~ Ü~t©ılfi'llb>lUIDaaa 

Ahmet Rnsim, her iki kcllmenin en Ahmet R.'lıılm, 1SG5 do bt.anbuldıı. gibi mecmualara yıı...ı.dı. 1586 da ilk ri.. 
kuv\'l:tli mıınnsllc bUytfü bir sanatk~r, San.ı;Uzcldc do~du, Muhit, bUyük bir ealelert çıktı. lE.Dl de, imzaııt, çoo:ık '( 
bUyUk b r muharr'.rdlr. Vencdll: res. muharrlr oı:ıra ~ doğan bir çocuğu, luk arkad.<ı§r olan Ahmet İhswun kur. 
samlarmı h3 tırlatıın renkli ta.svirlel'!, ıwıı:aklarmda uzun z.oı.ma oynabp yetiş duğu Scn·ct•filnund:ı g6rU!dU. 1894 
en kU<;.Uk ve uçucu bir h:ırckcU tcsblt tlrebnccclt' Jrndretteydl. Ailesine ı;e • de lkdıı.ın c:ıktı, Ahmet Rastın de bu 
eden eııst nt.c.ne kl~eri, orljlmll üs. l.ıllce, Alımcl Rasim, Mn.&mı bo~yan yeni ga.zetenın en ltuvvetıi lllmaın ol. 
ıcıbu; '-e ıı .. s bir İstanbul çocuğunun ' lttndi..'llni anumda bırakarak biç du. 1805 te Bab:ı Tabirin MalClmatr. 
kıvrak zcklı.sr, ince -cvklcrl, vo pUrtl:ı:. bir vnklt arayıp sormayan babasını na 0""irdl, sonra Sabahta çnlııttı. 1800 

·.süz, pkrak dili ile Ahmet Rasim, yıı.. tanımak istemedi. Balıncddln clendl, do. Samıh Rı!aUa beraber Resimli ga. 
~dığl del'Ti rusyandan kurtaran öl tıa~ımın eserlerinde bir g151ge bile de. ~~tcnln mlıh'm bir uzvu oıl'lu. .A.rttk 
mcz adamlardan blridlr. Mermer, onun (,rfidir. Euna knrııuık, diki~ dıkerelc hakkında ''edip ş-chir Ahmet Rnsim 
t.eykell.nde zayıf luılo.cakttr. Ahmet Rastmı bUyUtcn Nevbcr hanım. ••,·a. boy .. diye yazı yazılacak· kad.ır nöhret 
Raslml, son yı~larmdıı, ba§r omuzlan- l'dc, valide merhum,. sonsuz bir BC\'. sahibi olmuştu. nu yıllar içindedir ki 
nm a:-asınd.ıı çökmüş olduğu halde bile sı l:aynağıdır. I1deblyatr Cedide kavgalannrı. kanş. 

göstcrcool< olsa, onun kaltbmo. girecek Ahm"t Rıı..sun, bi.u', çocukluğunun tı; H!UıC'yin Cahttle mUna~lar yıı.p. 
ölUme nındde.'lin, blr potud:ı. eriyen, <'n!l"s ve muhtf'şeru bir t.a.rihçcsini br • tı. Uzun sUl't'n bu münaltllı,qlar, Al\. 
fıktrdayan vo ı:onrıı o lm!ıbo. burkula ralmu trr. Sonrn gençlik hatıraları _ met Rnılmln imZ!l!it etrafında. kalabcı
bUrkula n kızıl altlSler )apanık akan nı. bu arada muharrlrllğtnln ba§lsn • lık b!r okuyucu 1--UUczl toplndr. 
lıir mıı.dcn 'olman lAzundır. gıçl~nnı \'O muharrirlik hayatım nn • Zcldlsı ve za.rateU ile Jkinci AbdllL 

F..scrlerindc nsrt yap.maya Alım t 1 ılmı tır. Onun tcrcümc!hıılinl yazar. h:ımft l!!anstlrUnU ürkUtınedcn fnlata. 

.dAft'A-3 

Elleri bağlanan bekçi 
Geçen ay iki htrSJz • :cvyork 

aooiyelerin~n birine girerek 
bel,<'iyi b:ıt":lnmış, a::'{zL"lI tıka
.:nı.,ınr 'e svnra 20 h:n liralık 
,Jd.ır c.ş,·:ı. c:rı.larn'k sıvısmrnlnr. 
dır 

İşm ~arioo, b~k : ay:ı.ldnrrm 
gür'üklc l.urt.ar-,.ı.bHdi':ten evnra 
cid·l.?n }~tmn mıth't~Q bir va~ 
~:yctte o!..tıı~.ınu kim c··c anla. 
tamam. sıdır. 
Bek~. aynklan f!<'rbest. fakat 

c1fori ba~lı ol.ırak sokai;a frrla 
mıs "" herkese.. ba~h ~lled 11 
gö.crt.ererek qözmelerini rica et 
mi~tir. 

Böyle be:; muht.clif kimseye 
eUe:ini umtmışsa da onlar sade. 
ce ~!mili 'oe yül"Üyüp gec:miş. 
lcrdır. 

Herkes onu şaka yapryor zan. 
nOOİ)TOrdu. Bekgi bu yardımsız. 
·lık içind~ dcli olacak bir hnle 
ıf"lm i~ken bir kadın imdadına 
yetL"Illiş Ye kendisini €Crbest bı· 
ralrtığı gibi nadiseyi de polise 
haber vermimir. 

Şişmanlar için bir 
ticarethane 

Ameriknda şişmanlar gitgide 
c;-oğa.ldığmdan, Ne-vyorkia bir 
şfşmanlar ticarett.a.ncsi amlmrş.. 
tır. Bu tica.retlıanede, ıba~m. yer. 
lc>rde kendilerine uy~un clb.ise 
"~aire bula.mıynnlar, ic;tedikle. 
rini bulınaJ...-ta.dırlnr. Buraca uy
gun bir eey bulabilmek iççin, 250 
kilodan fazla ağır olma!: gerel;
tir. Gardirobu dolduracak her 
şey. F.a.pknya. ve cldh·enc vıınn
cıya kadar. hep fevkalade büyü~· 
numaralıdır. Tiearethnnede l:cm 
kadm, hem erkek elbisesi, sntıl_ 
_maktadır. 

Oknyucularnmızın 
Dikkaiine 

01..-uduğunu:o: ~aEetelerl "iıdr.n 
geri istiyen bfrtnlnro çoeuJ\lnr 
\'11.r. Bunlar mü\ czzl dcfüldlr .•• 
Gu.ct.enlrJ biıylecc r.lyan edtt~ği. 
nixe. eğer haldknten bir llaşk:ı · 
"""' verebllmf'k '\"Uiyetindr..yı;e • 
nlz, hastanelere J;Önd~z. Mu1 ... 
t&rip \'Bt.an<bl§lan memnan e<le'r. 
siniz!. 

POLIS'te: 

Raaim bl~h a.da.mdır. Hiç bir c .. kl ve k n, h <;bir ynbanu ltnlcm. bu otob!. sız yazıyordu. M :;ruUyct lsc, ~t 
yeni §CYO l:nl"§l ıuıyıtsız ltnlmamı tır. )ogra!inin yerini tutam~. İlk tahsili. naslmc d hn S'Ür bir velCldiyct temin 
Tarih ile ya.kından nl!knd..ır olnn, ve ne fUu:l.n alayı ile gittlğl Sofulu mck. ettl Balkan harbinde, umumı harpte 
§tı.rk.ılat· yazım, besteU~·cn Uasimm bır t b nde bş.ıadı, oradan Ha!rzpaıı~ TaBvir! Efkı'.\rda parlak btr !Sm1 vardı. 
:-oınantnın araksında, "mUelllfın fısıı.. ır.cktcbinc ve dayat., ne• megmur Rumanya. ve Filistin cephelerine git. 
n ııalro.ııl., diye "muh~r 15arfı 0"1. "<'ııicın>tyta,, ırM>ktf:!~O. vurndJ, oı-.a. ,. tJ, ldalCUnat.takl §Chtr m.ektuplan mu. 
man1, so.rt'ı Farsı, clcktrileycti s:ıkın • <! n da Dıırtl§§ci'a.kayn girdi. barrtrlnln b"'rp mektuplan bug1ln e~. 
1'otoğmf, tcşckkl\lU cihan, gnralb lidn. Bu llt çocukluk vo mektep hayatı. s,z birer \'CSlltadtr. :M'.Utarekc yılların. 
tr nkvam .. ısım.ıerinl okuyoruz; ölm<'z nı, •'fnlaka,, adındaki şııbcscr1nclo an. da ise "Yen! GUn., o ''Zamnn,,ıı. "Vn. Od kı k .. .. d 
eserlerinde "'ahlnnmıq bir nt olan lta • • . ·+ un rar en gozun en "' " ı •r. ıo.,,e yazdı. Nihayet Cumhuriyette 
le.mi, bu vadı!crdc dola.varak ve bu kay mer1ıum Atat.ürltUn .. m._,, lttnıatlan ya~alandı 

Rasim ile ıınasını, Cı.liccnab bire • ,,........,._ ı .. ., d n--ta .ad . d naklnrdnn sulanarak, muhtelif i im • ile 1927 se,.imindc Tli-.. o Bn .. nı, Mil ırcrenıwY e, .L>VO ncr ca., csuı 
k n?Şte rJmaye ctm.i§U; bu temiZ ada - " •n-v ,,,_ 1•2 D"""a ı vde ot H · d" ler altmd:ıkt hatmılarında ve mc tup. 1 t Meclisine !mnbul mcbumı olarak .,. ...... ra r e uran unye un 

ı 1 mın ölumlle Rasim.in D:ı.rU§şcfnkaya odwı kırarken sı,.ra'--n b!r ............. ~ 
larırıdn blr aımn çerçevesin! ç :z:ccl t ı; rc:lL Yıırım nr.·ı::~k bir mUcadelc • ,. J"' .,_,.-ot;;/-
kudreti lmzanml§tır. r;1rmC'!i ayıu nyı:tra nı.stıar, Da~şe. n'n yıprattığ'J bir vUcutta barmmnl-.. zUne gelml!J, kadm, gaztındcn tehllke. 

Ahmet Rasimin yazılarındrı., b!lhr • faltadıı. ge~cn günlerin 17Jcrlndcn da U mıretto yıı.ralanm19, numune hUtıı. 
·•a •cclerim .• vUcut buldu; DarUşşe!c. ta ol n yorulmak bilmez hemdenı ta. . kald 1m 

- Neyse eoru-a ! sn. İstanbul, soko.kları, evlen, t'ıbldc \ e ze dimaıı-ı, ,ilcut hastalıkların ıstırcb. ncsıne m ıatrr. 
kn hatıralarının b~r lGsmı da "Fala. 6 Aw k t" it d kaJ ı - Ha, o ak§llm eve ye.1121m ~aman umumi mUcsse.scıcri, mcyh~o ,.c tın- ınrtıe ıovranrrk<'n, Türk dfüne en son gacı es 11 a ın a Cil 

1 k k' , kn.,nm son s~ fl\larmt doldurdu; ••mu- 0 .ft,.,, ..,.,, 0 :mm ~ qlndl. elttnle., "yit yit.. tııkhanolcri, mesire yerlcıri, vapurlar., • • i.zmetlni yapma""' .. nl""""'r, bllyUk r.......,ydo .,,,stıklr ııokak l numn. 
ı • hnrrlr, ııa!r, cdl.;>., a1ındıı.kl eserinde, t> .. ,... """"'-ı.lye işaret et.tı.m. anlamadnn • .Kızdt, ltayıklart, tramvay vo arn~ln.n, bil' b r TUrk lQgatlnln tahakkul.-ımu dil • rada oturan Mehmet dlln evinin ba.h. 

• b:ınıı r'.,,e attı. Şlfeyt yorur yormeıı kelimede toplnrsalt, mn.nzara \e insan.. parça p:ırço., hankuli'ıcle bır ne!ascUe UnU>ordu. Nekııdar yazık k1, AJı:net çcslndeki ağacı kesml:ı, ağaç devri.Ur. 
il. 1 ..... ka..+~ K '-- , __ il b! 1' fil 1 r.aklcdlldi ·, hele •'Fuhşu AUk,,tn btr!n. k ltmda •·-•·-ak uhtellf l u ç....-. ı..._.. u:rm., .... nm 1"° bera.. ..... , e, r $e8. m halinde akma'· nssım bu ın~au ancak (I{) har!lnc en a ........,,.. m yere • 
eılrı bir uyku hor i~rlld odaya ylt.ttıc.' ~tadık hay tadır. Bnlık~ıı:ır, tu1umb:ı.cııar, ııcr • el cildinde, bir lıaııka z::ı.viyedcn, aman, kndar yazabildi. r.ndıcn a~ surette yaralanmratır. 
l'orv.ı ~· R t-~• derin 1 ,. oman, ne rc'klk hlr ka'eın, ne oo~kun ~ k-•.a-ı ı·v o uı -0nın gnze <CN trrmaoa.. riler, ırumarbazlar, dcnuı tnnmmr, Mehmet Bcyo5 lu hastanesine .......... .. 
tırlcuda salibıı. Şöyle diyor: Bundan aonr& çafnlan Rebeka, Sey sımaıart, sanalltArlarr, mo.lırıllc arata. bir ruh, ve ne inct nliltlelcrlo tesb1t BUyUk nrtist, bUyU t muharrir Ah.. ml§tıl'. 

lttok himsc!cr Moslrnvanm clil<ı. reddin ile ban,,trtnu geno beraber o- nndıı yükselen ka.<Jın ~o çoluk çocuk cdlldı. m t R!l .• rn :?l cyllıl 1932 ça~ba l\IA.HANG-OZ D'OKKANINDA 
lni lıelilemelde ve bu zaferin turduklannr, :ra!tmda nlkWanaeağmı sesleri, yangmlarcfa., gece 1'.nskmlarm. BUyUk muhan1r, lı;.ırtl.sŞc!nkadan gi.lnU, lfryb ·liadadaki cv!J?.dc GT ya • YANGIN 
il en·cı vu1munn istemektedir. anlatarak kendUıinden davacı o}madı . da, meyhan kav&ala.rm:ı,1 yüks ter. m.-:mn oldulcta.n nz ı;onrndır lu, cıu:e. şınd.ı ol.•r k ot'ii\. Heybet! ın 'Znrlıft. Horhorda, Simitçi Şakir soka~ 

'l'aJmt ~unu bilmelid'rler ki A'. ğmı söyledi. karr§ılc, anonim sesler, ta~ktı. tBb:ı • tl'cUik lmyntınıı. atıldı. Bu uzun, yoru. n3 ı;ömWdll. 9 nıımarada marangoz Kehmıde alt 
!ılnrın luıldki nı:ıks!\tla.n Mosl•I),. Neticede mahkeme, ~yfeddlnln su ltl\. ıımü sınıf, yıı.ş yaş, btitUn tstnn. cu, gllrUltU, pnrlal: hayatın tarihçe. Ahmet Rasim, coorlerlnde, elti yIJ. dUkklnda dlln katran teJıekcıdnln &w 

,tı 'c Moskou ~rlni almıık de. çuııu 93bit gl5rdl1 ve kendlslni ı g1ln bul. Ahmet Rnsimln yazılarınd3 en öz si d {\ud-:ır: lık tarlLçesinl Y&.§attr#I 1atanbulun rflınesflc taıaııar tutU§Dlll§t.ur. 
'hrlJn bol~evjk ordusunu nere. bl.t';f h'\J)3e ve 100 kuruıı da para cc. dilleri, ı;lvclerl, nrgolarllc ltonu~l::ır. ıs.,b.l~'lG yıll:ırındll Tcrccmanı Hıı.. gtızeı bir XD~sine h ykcll dikUceek DUkkfın kısmen yandıktan soma 
,01urs:ı ol un imha etmektir."' ~a mobkClm et.ti. . Ahmet Ras!mln c.ııcrlcr.ni Slltar&ılt, 1 ıkatte talı~ırkcn n rk, Envari zcM.. nclamdır. yt:ıt1.i<:n itfaiye taraf.'mdnıl l'l!Snd11r01 -
taı~nn gnzet.e-slni uyJrodn dedik ADLIYZ llUIL\Blat l:!tanbulun ltokusu, caan:;ı damlar. GUnr", GUlı;cn, Sebat, Hamiyet, SClyl REŞAT EKRE!tf KOÇU mn.,uır. 

• \lı. bu nnca.k bir liıtif e olabll;r. ( ~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
aı l!tatte zorla uyl:uda t;utulanl:ır 

1 

tan hallmlll'. Gazetenin nc.".5ri • Saıhir yooıck yerken hiztnetcl-
~11 dan :mlaşrh •or ki onula bili yi ~trdı: • 
tan hnlkı Mosko\'ıınoı düşmek - Haydi bana bir ~işe bit n 'be oldu6"ll Jmyalllc avutuluyor. nl .• 

u._ atıcı ~"8.Zeteleri okuyamıyan, Necmiye: 
·l<ı.ııcı_ :radyolnn dlnleyemlyen '\e _ Büfede geçen akşamdan 
%: ıt.nlya propaganda. senisi • kalma tki üç §işe biramız var, 

• ~Usa:ıde ettiği haberleri alan Diyerek hizmetçiyi geri gönder. 
. {(tnılı:!Iet ahaltsiıdn hazin har. I eli: kal!ctı, bUfeden iki şi§'C bira 
~ t:n Ja.n :!.çık bir delil olamlll'.. ~ıkardı: · • 

t İtalyan radyosu bile amk 1 _ Antad·m ki, kıpeden. bir 
bir l'tloslro\·a zaferi \>aadet . şev söylemiyeceksln ! · 
imkwıihi;.,nı anlam!~ ola • Ve şişe!eri açıp iki bardafı 

, IQ bunda.n ihnit kC61'Deyl tavsi. doldurou: · 
etnıelc meebnrlyetinde ka.lnı~. -.Haydi kocact~llll .• Srhhnt 
llıafih, bunu ye.parken hi!a J· ve afiyetine •• 

.tanıan aldatmal• gaycsl feda e- Sahir ille bardağl mitlesine bo. 
~Yor. l\los'lrnvnnrn Almanlar şalttrktan eonre. gülünsedi: 
fında.n zaptedilcmiy'XleğJ sö: • 1 - Bu~ mahut n~ı tecrübe· 
kıelde beraber, Alman ordusu 1 sini kendimde yaptım. Necmiye' 

durma.mı$ da hl)IA nu" o • 1 Sahirln karm birdenbire şa-
tı ile mücadele ve taarrnzday. f;a!adı. bira bardağı elinden :ı;c. 
rtlbt gayesi bolı;e,1k ôrdmıu. re d[Lcttil: 

. ıı lrnha.'DJlda.n ibaret olduğu te.. _Ne diyomın. Sahir? Halli· 
~liyor '\'e Alman ordusunun ya bu tecrübeYi ba.,.ıtfıannın ü. 

1 ı bu gaye3i elde etmekle me~ zerinde yapacaktın? Verdiğin 
Ilı- lıtıtunduğu anlntılmak i teni •· sözü unuttun mu? 

• lfa.lbuki Alman ordusunun r:ıı - Telliş etme canım! T<'rril. 
ada bnlşevik ordusile mah~ • be tehlikee~ geçti. Sevincimden 

l1 <lüşünmeğe \'al.-tJ yok. Kısı cıldrracahrn Artık a.ııımı her 
ırı lir halda ~eÇlnnek içht ~er'. insan U~nde vn~" .: .... ·m. Çün 

..:, dof~ru çctı'ı:" daroyor. Fa• ~t ı~·ı p_ .. N,'\!l h~ r-. .... ,.. ·ti. 
1\t lt:-'van h'l"'--ı n b'lr-r-~sl I .. :-:nive h--· · ir buh· 

~lt<!lt-n hal :t:n'"lerdir. l'o' sa ranı ""<:irdfüten .t .. rr:-.: 
~"an gazeteleri hakikaten hep - Demek ki, tehlik~c;i ~1\. 
ı trl.sız ıar 5öylemeğo al1dcfmr• öyle mi? 
l!r Ja! Diyerek :yerinden kaUrtı, koca-

Hüseyin Cahit Yalç.sı (Haber). SRl1Il ~a. sarıldı: 
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- Bu tehiikcli oyunla ncd"n 
oynırorsun, S&hir? 

- A c::ınım. 1!5rtiyorsun ki. 
kars.nda sapa'3nğ-tanı dunı\'O
rum ! i3ır tehlike ~vcut o!say. 
dı, ben ~ımdı dhxHri karŞmd:ı 
durabilır mıvdim? 

Necmiv<: oturdu .. Sahir bUfe· 
de11 bir ba.c::ka bardak alarak, 
ikisini blrdcn doldurdu: 

- Haydi. hu muvaffaknctı
mizin şcr.'.!fine içelim, :\ecm'vc. 
eğim! 

!\"ecm5ye hala dalgın ve mlitı:
reddit görünuyordu. 

- P'-'ki. dedi. bu tccriibeden 
ne netice aldın? 

- Bwıu ancnk ile: dört ırun 
sonra nnhvabileee""im. E~er. 
vılJ::rc'~ ':rrı menu(' bir hıı 1de 
duran ~u küçUk oarmn.ftm "an. 
!anır :ı.. muvaffakıyetim viizd~ 
yüz tahakkuk ctmış olacak. F<'n 
ve insaniyet filemine büyük bir 
şey hediye etmiş olacağ!m. 

- Ümit cdh·or musun bu ne· 
ticeyi alactı.J:mi .. ? 

- Hayvanlardan aldfğnn ne
tice Yilzde \ilz miisbettir. Eğer 
k('ndirnde dn bu neticeyi alabilir
EC'm - ki alacağımı umuyo
rum - ;ştc ') zaman meşhur bir 
adııM olacağım.. lnsanlığn bU
rük h:zmetim. vnrarhğmı doku· 
nncnıı: $'rr.dı. mUm! ün olsn da 
iı~ g 11 üc: ece uyuyup "kalsam, 
dorc1 hru l'IU u~·ansnm, 

- Bu üc ız:ü'1 rana il<: ııs:r ka
d .,. uzıın gdeccl;:, değil mi? 

- H ;ı R'Jnu bileydin, Necmi. 
wcıitm ! Bu Uc gUn bana o ka· 
dar uzun gelecek. o aereoo rztı. 
rap verecek ki • Nnsıl geçireceği· 
mi bilmivorum! 

Bu sırada mutfaia CYiden N'ec
mh·e koridorda kendi kendine 
mırıldanıvordu: 

- S;uan simdi burada. ols.ay_ 
d·, "Ovincindcn çıldırırdı. Sahi
rın söylediklerine inanrnnk ica.. 

bederse, bu keşfinden ilk önce 
koınşıır.mz ~acidcnin babası isti
fade cc;t?ce!\tir B:ıri Sinan akıllı 
cavransa da ( Bobztıl ı olmadaıı 
k1zı elde etse .. 

o * • 

iKi ARKADAŞIN 
PAl"L.4ŞAMADlGI IJIR KIZ 

Sinan o ~ece. bcbstil arkadıı.sı 
~üzhctin evindeydi. :'\üzhet onu 
ı;;rarln yemeğe davet etmi§ti. 

Sinnn o ıı;ccevc kadar kendisi
ni raki~iz anıy~rdu. Me.ı,lcr 
Sacideyi Nüzhet de se\iyorrnu~. 

Sinan bunu o ~ece yemek es. 
nasında anladı. Ve hayrotle aı
kadaşının yfızüne baknra.~: 

- Demek ki, sen de Sacide;i 
seviyorsun. öyle mf? 

Dedi, Numrt: 
- Neye 5a.5ıyorsun? . diye 

cevap verdi - siz: ko~usunuz a
ma. o bana senden daha çok ya· 

kındır. Mesleklerimiz, yollan
rnız. karakterlerimiz .hatta inan.. 
larımız bir .• 

- Ben, bu ı;aydrklarmm dt. 
şmda kalan bir insan mıymı? 
Ben de idealist, mUf rit milliyet
ci bir gencim. Maamafih 'bir h"IZı 
bir çok erkekler sevebilir. Fakat, 
kız, kime elini uzatl'rsa cnun o
lur. 

-.- S!ıcidcnin ki.-nc el uzataca
ğını bilmi)"Or musun? 
-Hayır .. 
- Ben şimdiden haber vere. 

yim ki. o pek yakmda bana elini 
verecek ve benim olacaktır • 

- Öyleyse mesele yok. De
mek ki anlaşmı~mız .• ! 

- Hayır.. Hayır.. Anlaşma 
falan vok. Sadece kendisine sev
diğimi ihsas ettim. Bizim klüp 
re;sine meseleyi nçtrm. aa,y Şi_ 
nasi bann: - Sen merak etme. . 
Saciclcvi ben sana almml dr..di. 

- De<.:en<'. sizin klüp rn1ıti kız. 
larn vnsillk de vapryor? 

- El1. bu bizim usulümüzdür. 
l lem Sncidcye Şina.sinin baba. 
!ık ~ ap:nası pek tabiidir. Zira, 
Saridcnin babası birdenbire 'bu· 
nadı .. Artık ondan hayır yok .. 
Son söz Sa.cldeve kaldı. Şinasi 
onu nasıl olsa benimle evlendj
reook .. Sen - akim vana - 1. 
m:-iini kes oedan! 

Sinanm birdenbire canı stkıl. 
dı: 



36 

açayım. 

Jnk boş yere bütün kuv -
vetile kapıyı açmıya uğraş • 
tı, anahtar kilit içerisinde bir 
türlü dönmüyordu. Kocam 
hayretini gizlemedi: 

- Fakat bu anahtar dün 
gece çok güzel işliyordu, an· 
lıyamıyonım ki ... 

Harkvay bir dizi yerde, 
pertevsizle kapıyı muayene 
ediyordu . 

• - Bu güç açılır bakır kilit 
dün gece bu kapıda mıydı.? 

- Buna dikkat e'Jnemiş -
tim. 

- Zannedij orum ki siz 
cıktıktan sonra bu kilidi de · 
ğiştirmişler. iş çek dikkatli 
y:>.pılmı", fakat yakından ba· 
kıhnca bu kili in yeni old".1-
ğunu gasteren bazı izler gö · 
rünüyor. 
· Jak iğildi: 

- Hakkınız var. Fakat ge· 
celeyin bu kilit nerden alı -
nır acaba? Grokfort Nev 
york değildir ki .. 

Harkvay kulağını kaşıdı. 
ve: 

- Bu kilit, dedi, yeni de · 
ğildir ki. 

Birdenbire içerisinde eski 
kilitler, elektrik telleri, kur • 
şun boru parçaları bulunan 
mukavva kutuyu hatırladım, 
ve ansızın haykırdım: 

- Sandık odasında kili'... · 
ler gördüm. Bu kilidi de or 
dan almış olacaklar. 

~EViREN: MUZAFf'ER ESEN 
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- Sandık odasında ha! 
Jak bana baktı ve ben dü. 
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