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~Qhf illerınde 

Siddetli 
akisler 

llvandırdı 
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Hükümet 
terıkit ediliyor 

--o-

Tam yardım, 
rP•lamadıjtı için 

aradan harekete 
~Çıneği istiyenler 
~ çoğaldı 
~Ork, 10 (A.A.) 
it dradan Amerika ajanslarmtı 

ı 1Yor: 
?ıg 1 
0~ ll Parllmento mahCıllcrinde ha 
ıu: kananto göre SovyetıerJn u#'. 
~lilt tı :tnuvaffakiyetsizllkler Çör • 

">ııı flnıettnln vaziyetini sarsmıştır. 
~ :ahrıııerdc bu halin bllA.hıre tıı. 

'•t abfneslnde bazı değişiklikler! 
lııı;decegi ilfıyc olunmaktadır. 
a.n ntazaktı.rlurda olduğu kadar lf,. 

ıı ~tdc ve Sosynllstıcrde htlkim o. 
rcı!Jtınaate .,orc İngiltere Rusyaya 
-ııı, bahsinde azamı gayretini sar. 
lı; ını§tır. Ve yeni gayreUer!n sar. 

•,1 ~ btrçok tedbirlerin derpiş edll
lıaıazınıdır. 

,~ klrnseler Avnıpayn seferl bir 
a. !:öncıcrllmesfni ve garpte bir 
lttıı.arruzuna geçilmesini ta vsiyc 

cıeıı ltdtrıer. Diğer b:ızı kimseler ise 
~/erın ve şlmcndUcrlcrin mllıl .. 

11 
llıc11ı ve askert hizmete elver!şll 

~\ıt lnglllzlerln seferber edilmesine 

1 bazı tedblr!,fr alınması suretıle 
~ a~'Phede"ycnl bir usul., ihdas ~

ııı tnractarıctırlar'. Faknt tngıl .. 
rı~ 11 tesndlifi oyunlar oynayan Al. 

-Ot la ile aynı ahenge uyarak en bU. 
t~<lehl!Jıeıerl göze alması lAzımgcJ .. 
'-tu.ı1ı herkes mUttefllttlr. 
~ t ovaya gönderilen lngillz heye. 

11.., ' 181 lord Bcnvcrbrookun Rusla .. 
ır d lı.~ arbclere mnnız kalmış ol .. 

~beraber henUz cenkcuyane bir 
~ta olduklarını beyan et .. 

i§arct edilmektedir. 

Sovvet 
~likümeti 
~<lskovadan 
\t ayrılmadı 
0~1ıo1 rn, ıo (A.A.ı 

ıa"d • " an alınan ve Sovyet hU 
':ı 

ın · Ve Moskovadaki kordtplo • 
,~aYtahtı terkctmek üzere o• .. 

ıı..tı:ı ın dair olan haber, henüz te .. 
,: ı ~ ~rıı §tiı . 
~ bı a Stokholmclııki diplomat 

t rı. Moskovafla bulunmakta 
t l diplomat arkadaşllc daimi 

clı;x-ıına temas etmektedr. 

BUGONDEN 
İTİBAREN 

BULGARiSTAN
OA EKMEK 

vesikaya 
tabi I 

tutuldu 
Sof ya, 10 ( A .A.) 
Bugünden itibaren Solya. 

da büyük Bulgar tehirlerin -
de ekmek aarliyatı veıikaya 
tabi tutulacaktır. Ekmek ve. 
sikaları fU §ekilde tevzi edi .. 
lecektir: 

Yedi yCJ§ından küçük ço • 
cuklara günde 200 gram, ye. 
di yaıından yukarı yaşta ço .. 
cuklarla büyüklere günde 
400 gram, bedeni mesai ya .. 
pan işçilere günde 600 gram 
ve billaassa ağır ve zahmetti 
işlerde çalııanlara günde 800 
gram ekmek verilecektir. 

Alman 
tebliği 

Berini , 10 (A.A. ) 
Führerln umumt karargA.hı tıır&fm 

dan neşredilen tebliğde §Öyle denilmek 
tedlr : 

ı,w- Denmı 2 nci ~ayfada 

Şu dakikada 

ŞARK 
CEPHEStNiN 

EN KANLI HARBi 
Moskova 
volunda 
vapılıvor 

-<>--

Çerber iç inde 
Rus askerle ri 

Büyük bir kahra
man:ıkla çarpışıyor 

Moslio\1l, 10 ( A.A.) 

Almanların Moskovıı yolunda kMn 
bir şehir olıın Yia:r.ma cephesinin muh 
teli f bölgelerinde yeni ileri hareketleri 
yapmış oldukları bu sabah resmi Sov .. 
yet ajansı tarafından bildlrilmlgtır. 

Bu ajans diyor ki: 
"Bu bölgede müthiş bir harp ecre .. 

yan etmektedir. Bu bölgede Alman .. 
lar, adeden faik kuvvetler tah§lt ee. 
ml§lerdlr. Rusların mukavemeti, anu .. 
dancdir. Hatttı. çember içine nlınmı§ 

olan Sovyet cUzUtamları, dU:;ma.na 
karoı bUyUk bir enerji ile mUcndele. 
ye devam ederek onu ağır zayiata ug-.. 
rııtmaktadır. Deş ~ün devam etmiş o. 
tan muharebe esnasında bir Sovyet 
ctizütamı, takriben 220 Alman tank!. 
lı>, 140 Alman kamyonunu tahrip ve 
7 il!\ 8 bin asker itl{ıf etm!ştir. Çem .. 
~ Denmı 2 nri sayfada 

Odcea M>kaklanndıa barlkatla.r 

['lününfilanosı] 
Va Rusyadan 
Sonra? 

razan: Bir Muharrir 

K IZILORDUNUN fena bir du. 
rumda olduğunu So..-yet.ler 

de, İn~Jb:ler de ı:;iılemiyorlar. 
Pra,·da, "memleketi t~hdlt eden 
teh1ikenin genişliğini anlamak li .. 
zım ~eldi~ine" i;:.aret. ettikt<'n son· 
ı·a .. , aziyetin nhametlni idrik et. 
ınemck affedilmez bir hallflik o .. 
lur" di~·ecek J<adar itirafında ~
m imi)·et gö-.terdi. 

Bitlerin nutkundan İ'ı<i gün e\". 
'el, Ç'ö~ilin istikbal için hiçbir 
ümit l"ermiyen süzleri, •rktaki 
ı.avaş durumunun pek nazik oldu. 
ğunu Alman - de,·Jet. reisi kadar 
lngfüz Ba5H•kilbıin de seıdJğinc 
arhk şüphe brralamyor. Ç-Orçll "IR· 
tlkballn )larlak veya kolay. olacağı 
söylenemez. önUmüzdeld kış bile 
h~bir gar.ınti getlnniyor" demiş, 
böyl~e, yakm \"e uzak ı,Ukbaldt"n 
endi,e ettiğini !;izlememi ti. Bit. 
ler, bilakis. krıılordunun nllmiş 
sayıldığını ve yeni başhyan büyük 
Alman taarruzundan sonra kort.ol. 
ma .. ına imkan olrnadığlDJ öyle. 
mi}ti. 

İktidar mc,·kiine geldiği . ekiz 
senedenberi. Alman devlet reisi· 
nin milletine nadettiği her 1.ate
ri, ii.deta gilnü giinünc \·e nokt&"'ı 
noktasına ka:r.andığını inkar et. 
mek, boş yere lıendi kendini aldat. 
mak olur. Son ımtlmnda Ahnan ta 

arnuunun mu\"affak ola~ğını o 
kadar mutlak bir eda ile t.ö~ Iİl en 
Bitlerin, tabiye , .e -.c, ·kulrey ba
kımmdan, riy:\J:i bir ka tiyc tle ha. 
:t.ırlanmış n<'tireleri ha ber \ Crmek 
istediğine de hükmedilıne~ı. icaıı e .. 
der. }'akat Alman ordusu bu neti · 
ede ri henüz ta.rn.amiylc almamış 
olduğu için kıııJordu lı<'sabma Al .. 
laht.an ümidi Jı:esmek de cJtiz de. 
iildlr. Hele bu sa.nşı bi:rim ~ibi 
u:r.aktan mü~ede ' e te f lr eden. 
ler için ne t iceler tbtünde kati hii· 
kümle r vermenin günü gelmerni-:
tir. 

tng-iliz. & , \'e kili Almanların in. 
~Uz adalanna. bir btlliı. te. ebbü .. 
siinde bulunma.tarı tehlike inin 
geçmediğini de söylemh ti. Bundan 
da anlaşılıyordu ki ('örçil, Rusya 
\'e İngiltere hesabına, sark eephc· 
<ıindekl harbin ueUc.-eı.i ib t ünde 
büyük ümitler beslt•miyor. Pnkat 
Almanya, Amerika. Cumhurrcıi"'i 
Ru7.\'eltin do iddia ... ı hilılfma, kıs
tan ev,·eı Rus topraldarmda. kati 
bir netice almağa muva ffak olursa 
İngiliz adalarırun da ayrıca btllfı. 
ııına lüzum "alacak mıdır ? Ka l'ka. .... 
yadan trana ~irebllecek olan Al· 
man ordusu kar ısında, bütun Hlıı. 

di.,tan yolu, Irak, Suriye, h aHil 
·u,ey~. yani tngill1. İınporatorlu .. 
ğunun en bayati parça ı tehlikeye 
ı:,innis olmaz mı ! 

Alınan taarruıu muvaffa'k olur. 
~. belki sıra bu meseleyi dü~ün 
meğe geleceklir. İngiliz c fklin 11 .. 

mumiyeılnin bu d:\\ n. ka r ısında ki 
a.~ülamelini ' ~ istikametini de 
o ıaman anlıyacağı1.. 

\ 

ı __ so_v_vE_T_A_SK_ER_LE._R_i K_E_ŞF_E _cı_KA_R_KE_N _ı 

Tramvav malzemesi dalıa 
önce niçin tedarik edilmemiş 
Elektrik, tramvay idaresi 

gazete•lze lzabat veriyor 
Gazetemizin 6.10.941 tarihli nüshasında (hayı§ ve 

bandaj) başlığı altında cıkan bir fıkrada, tünel kayışı ile 
tramvay bandajlarının neden vaktile riparis edilmediğini 
yazmıstık. 

Elektrik, tramvay ve tünel isletmeleri umum müdürlü. 
ğü bu nesriyatımızla alakadar olmus ve bu mesele etra -
fında bize asağıdaki malumatı vermiştir. 

Sovvet 
tebliği 

Tramvay ve tünel §.lrkcti biz'e bu. 
kulten 1939 senesi başında fa.kat f,,. 
ilen 1939 temmuzunda yani bu harbin 
zuhurundan iki ay evvel intikal et • 
ınl§Ur. İdare şirketten depolardaki 
levazımı pek noksan devir aldığc için 
29.3.930 da Fransadıı Besseneau fir. 
masına bir çift kabıo sipariş edllmlş • 
tir. Fransa fabrikası akreditlt iste • 
ml;ı bu açılamalığından hUkQmetten 
serbest döviz talep olunmuş. fakat blr 
taraftan da Amerika, 1''ransa ve AI. 
manyanın diğer tabrtkslarına müra • 
caat olunmuştur. Bununla serbest 
döviz temin edileblldlğinden Fransız 

fabrikalarmda.n bir çift kablo harp 
başlamadan pek az evvel depomuza 
girmiştir ki son gUnlere kadar çalı • 
~an bu kablolardı. 

Bu kablolar geldikten üç ay aonra 
Almanyaya başvurulmuş Jorj Hekel 
müesseııe.slne bir çift kablo sipariş o. 
lunmuştu. Ancak bu fabrika faallye. 
tini tatil ettiğinden kablolar alınama. 

mıştır. 

Aynı zamanda hem İnglltereye he:n 
gene Besseneau fabrkaıııno. müracaat 
edilmiş, fakat bu fabrika 940 da har. 
bin aldığı şekil yU.zündcn siparişi 

yerine getirememiştir. 

Geçen sene birbirini müteakip lsvlç. 
re, Almanya., İngiltere ve hattA Ps .. 
roıe elektr'.k :firması vasıt.asile Hindls 
tana kablo sipariş edilmek 1stenmi.§, 
nihayet 17.1.941 de Amerlkaya bir 
çift knblo sipariş olunmu§lur. 12.2.941 

Okuyup geçerken: 
.. ~ ~ ~ -

ÖUim rivayeti 

SOFl"A setirlmlz Şevki Berki'. 
rln öldüğlino dair b ir !}&yla 

~ıl<tı. &-tirin k e ndisi bu f.18ylayı tek. 
zip etti. 

KC§kl h<' r ölUm böyle bir yiadan 
lbııret kıılsaydr. Fakat hu gibi Mdi,. 
1Jelere herhalde pek sık tCMdilf cdll. 
mi ve ölmedn öldüğl.i llAn edilen 
mc;anlıır sonrada.O pek fa:da yll§8.Du 
olaca!< ki, böyle bir f.lllyla kar&ıııın .. 
da kaldık~ıı ·•ı:ok ya§ıyacak., derler. 
Kı~·mctll diplomatımı:ı:m da bu tur. 

ra mazhar olacağını i&ınit edı•rl:r. 

ı:: :(. 

Mosko,·ıı, 10 (A .A.) 
de İnglltercye de blr çift kablo sipariş 10 te§rlnlcvvel sabahı neşredilen 
olunmuşsa da İngiltere ihracat llsanaı Sovyet tebliği: 
verilmesini reddetmişti. I<~akat ondan Dlln gece kıtalnrmıız bUtiln cephe 
sonra Amerika ve İsveçe Uç çift knb- boyunca çarpışmı§lardır. Muharebeler 
lo siparlıJ olunmuııtur. bilhassa Viazmn ve Briansk mmtaka. 

Tramvay banda3larına gelfncc, ı. lannda §lddctli oımuııtur. 

darcnlft bize devrinden hemen sonra, Londra, 10 (A.A .) -
yani 28.4.930 da Almanyada beş fab. BugUn öğle üzeri neşredilen Sov. 
rika ile temasa geçilmiş, bunlardan yet tebliğinin mı.vesi. Lenlngrad cer
Stahlunion fabrikasına slpari§ veril,. hcslnde teşebbUsUn Sovyetlcrtn elinde 
m~tir. Fakat o ııene klerlng mukave.. olduğunu göstermektedir. Tebliğin ilA 
le:ıl mUddeti bittiğinden sipariş geri vesfnde §öyle denllmektedlr : 
kalmıştır. Arkasından Fransa ve Bel. Lcntngrad cephesinin §imali garbi 
çlka da beıJ fabrikaya baş vunılmuıı mmtaknsmda Sovyct kıtalan 5 tanl< 
ve nihayet Maubeugc demir fabrika tahrip ve bin Alınan askerini ~mh::ı 
sına sipariş tem~n edilml§tlr. Ancalı: etmlııterdlr. 

1''ranııa tesllhat nezareti lisans ver • JitLvede şunlar d:ı. zikredilmektedir: 
medlğfndcn bu slpariıı de iptal olun •rayyarclcrimlz cephenin merkezin. 
muştur. 1941 de İsveç ve tngillz fab,. do cereyan eden şiddetli muharebe .. 
rlkalarından bandaj temini kabil ola.. ye iştirak etmektedirler. Tayyareleri .. 
mamıştır. Yalnız Rumanyayo. sekiz l mlz dll§mnnın cephane yUklU 64 kam. 
ay evvel 1000 bandaj sipariş edilmiş • yonunu, 6 s!per havan topunu ve tiç 

Devamı 2 ncl sayfa.da sahra bataryasını tahrip etmişlerdir 

Harbiyede kaçırı· 
lan geaç kadın 
M ütearrızlar, 

şiddetle aranıyor 
J<;vvelki gün Beyoğlunda ctiret • 

karane bir şekilde iljlenen kadın 
k~ırma va.kasının tahkikab elan 
devam etmek tedir. 

Genç kadın Taksimle Harbiye 
arasındaki yolda zorla bir otomo • 
bile koyarak kaçıran meçhul şahıs
lar henUz yııkalanmaıruşlardır. Fa
kat znbıta milsbet izler üzerinde .. 
dir. 

Yaptığımız tahkikata göre, hıl • 
dise !lk defa bildirildiği gibi ecre .. 
yan etmiş değil<lir. 

Genç kadının ani olarak üzerine 
atılanlar, ona Edirnekaprdaki me· 
zarlıkta değil, otomobilin içinde te
cavüz fıtmişler, sonradan meznTl1. 
ğa bırakarak kaçmışhrdır. 

Vaktin karanlık olması yüzün .. 

den kadın kendisini kaçıranları 
tam olo.rnk tanıyamamnktadn-. O • 
tomobilin numarasını almayı da u
uulmuştur. Zabıtanın bu cüretkfır 
adamları ya.kalıynrak adaletin pen. 
çesine tevdi edeceği §Üphcsizdir. 

Bir yanlışl ık 
Ankarn, 10 (A.A. ) 
BugUnkü gazetelerin bir kısmın 

öa Edirne muhabirinin verdiği ma. 
lOmata istinaden Sofya orta elçi .. 
miz Şevki Berkerin vefatına dair 
bir haber intişar etmiştir. Mcm • 
nuniyetle öğrcndiğ'mi%e göre, bu 
haberin katiyen aslı yoktur ft 

Şeni BerlteT ~hhat tt lftyette 
olaTnk Sofyada vazifesini. üaya 
de,·am etmektedir. 
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lmanlaT 
Mıos ouaga 

200 kılo elre 
yaklnştı 

-0-

l'j 1, 10 (A. A.~ - O!i bild.J 
·or: 

BUtiln Sovyet cep~ı>Si boyunca 
muhare!Jeler şld letle devam edL 
yor. Lcnin'!l'lldd:ı muk:ıbil Itus ta· 
n.rruzlan aldm kalmı!;tır. Vıazmn 

ile Briansk arasmdn Almanlar, 70 
Rus tUmenini .ihata etm;')lenlir. 
Alman taarruzunun hdefi Rus 
ordularmm imhasıdır. Rus ordula
rmm en blfyük krsmı artık imha. 
dnn kurtulamnz. Almnn kuvvetle .. 
zi Moskovadn.n 200 kilometre u -
zaktadrr. 

Cenupta, Ukraynadn, Ruslar 
Rostoftan çekiliyorlnr. D. N. B. 
njansrnm tebliğine göre Alman 
kuvvetleri cenupta 75.000 nUfus . 
lu Mclltopol şehrini znptet.mişlcr. 

<lir. Melitopol Harkof - Sivast.opol 
şimendifer hattı Uzerinde mUbim 
bir mevkidir. 

Haldeki infil4kın 
iç yüzü 

Meğer yeşil 
l1montan 

sarartmak 
azı eye 

t a it 
u,ıar& 

Evvelki gün at fı.~ de. Y cm!ştekl 
scbuı he.lindo vuimbuuu:ı intllAk tah • 
klkatınn mUıldelu~nnUikçc ve bele. 
li~cc el konulmu ur. 

MUddeiumumt mt;ıı.v nlerlndcn Kc • 
mal ö~ban ~Uıı ~mda belediye 
mUhcndl.ıJlen oldu~ halde nka mn. 
ha.lllno giderek bir kt~~ yapmııtır. 

Keşif sonunda :anlasıldığrna 
göre, ıdükkfın sahibi Rüstem, 
Lutfi ve daha on beş ortak. yem 
yeşil olarak getirttikleri limon· 
lan bir gecede sarartmak için 1i • 
mon sandıklarırun bulunduğu 
dükkfuıa ıbir teneke kar.pit oy. 
mu lar. üzer.ine de su dökmüş
lerdir. Kapıları kapalı dlikkin
da karpitten inti~ar eden gazlar 
biraz sonra birdenbire iştial ~ 
miştir. 

lnfilak o kadar kuvvetli olmU§ 
tur ki bayp ta.eyild şş.yet_, hfılin 
tavan ~ncerelerini kmp dışarı 
çıkmamtş olsaydı, ibUtün hal ~ 
rinde b\jgijn bir harabeden ba,şka 
bir şey l:almıyacaktı. 

HB.ldeki bütün camlar kinl• 
mış, inffülk olan dükkin tama
men. ya,Q.Indaki1er de kı&"'uep ha· 
sara uğramışlardır. Hfil binasın· 
da J.,5 .. 20 bin, dükkandaki li
mon ves!tlre yem· ~ıer ~den 
de 10 bin liraya ya}rın bir zaNr 
7.iyan olduğı,ı sanılmaktadır. 

Dükkan s.ahipleri hn.kkmda. 
tedbirsizlik :ve dikkatsiilik su• 
çundan takibat yapılmaktadır. 
Ayrıca Be'ediye de, bu şekilde 
limonlan satarak halkın sıhha.. 
tiyle oyruyan limoncuıan cezaya. 
çarptıraeak ve bu ı;tibiler hak
ktndn takibat va.nacaktır. 

JS 'ova yolunda 
harp 

Bll6tarafı 1 ncl snyfada 
bcr i~tnde ole.n başka bir Sovyet cU • 
ıUtamı, muknbll bir taarruzda bulu .. 
narak dUıımanm µıa1rlnell kuvveUerlnl 
lnhizam:ı uğre.tmı,, ve t bin Almanı 

olUdrilm§ttir. Bu ıbölgctle harekat le.. 
ra etmekte -Olan diğer bir Sovyet cüzU 
tamı Almpıla.ra zayiat vcrdlnn.!.§ttr. 
Dllşmo.n 1.()00 maktul bıra.km~ .•• 

Tarihçi Ahmet Rel ik' in 
ölüm ,,ıldöniimii 

Eserlerinden he~mizin lııU!~ et. 
tığ! ur ıta:r',lığ A:bmet Refik, 
bwld n ~ ·rt .sene evvel Vt.:!at clmi~i .. 
Tc§ıi on {>lrincl gf.Jnilnc isa .. 
bet eden yefatmm yamı j öq.UmU 
olma.sı mUnııscbetlle, Jtendlsinl 4~v.cn. 
lerle a~rnbalnrı lbüyUkadad:ı.kl Juıbrt.ııı 
ziyaret edcce~lerdir. 
Aynı r.aınanda roymetU b!r edip o • 

ınn tarlhçlnin 'höy1ece hat.Irtanmnsı, 
b!!ıUn, nım ve t'debiyat menauplarmr 
mutchassls ettiği §Uphcsizdlr. 

Yeni Irak 
ka'Jinesinin 

T 
ı·s 

B ğd:ıt, 10 (A.A.) 

• 
Si 

Yeni lrak kabinesi a ağıdnkl gcklı. 
d. diln kurulmuştur: 

Ba~vekll ve ı.ı"dD.faa nazır vekili 
Nuri Sait. 
DnhUlye nazın ve hariciye ne.zır ve 

kili Sallh Cabur. 
Maliye nazın: Ali MUmte.z. 
Adliye nazın: Tahsin Ali, 
MtlnakalAt ve nnfia nazırı: Mehm 

Emin. 

lçmlat i"'CT' nL'l'TM' A """'!T1°hlll 

Bert n askeri 
rnar fılinın görü

şüne göre 

BOLŞEVJ~~ 
ORDULAR 
a ı s rol ra 

harbin büyük 
sahr.esinden 
uzaklaştı
rllmıştır 

8erUD, 10 (A.A.) D.N.B. 
nugUn upıtı Aiu:ruı matbuat oefl 

;pr. Ditrih'in '1edlğ1 gibı, Bcrllnln aa. 
kert mahfillerin tı.llt:e1.izme karşı mu.. 
cadclede nT"tık kııti kararın verllm!.§ 
olduğu keyfiyetinde ınar edilmekte . 
dlr. Aym mahafil J;Cl'Çl earkta l§gall 
!~elen geni; aahalaı bulunduğıı • 
nu ve Sovye! RU1ıya~ı arazı r..'lktai 
nazarından ı:e kadar icap ediyorsa 
o kadar mkı .surette tutmadan evvcı 
daha blr takım ukert harekAt icra.. 
sı lcabet~iul ei\y~emektcdir. Bu ma. 
bafllde deı:.Ulyor ld: 

Muhakkak ıOlan bir şey vars:ı. Bol;. 

şevik ordu1an faal WlBUl' olarak har. 
bin bUyQ.k sahneslı.den tırtık uzaklq. 
tinJmışlardır. 

Bol§evlklcrln kıım :veya ~eJecck 

ilkbaharda Oral otennrte bir batta ~kJ 
ordu teşkUl.ne u.ı.'Vafte.k olup olmı. 

yacaklan hakkınrla tahmin yUrUt 
mcktaı Bertin askc:'• mahfilleri lmU. 
na etmekte.!1.rler. Manma!lb l>tzzılt 

Sovyot başkumnndatwğınm dahi bu 
mcscle fizerindo bc:ıU;. kafa yormııdığı 
tahmin olunmak.a SovyetJer Birliği 
n1o en değerli kısrru Avrupa ciheti A 
ıup Ural Gt ndei<J Sovyet a~zJ.sl • 
n1n ıbtlyU.k blr par.c:aın Steprerdcn lbn.. 
.ret olduğu ve dikkt::.o değer harp 
ıı.a.yU Uıtiva etmediği keyfiyeti batır. 
~maktadır. 

Bu a~ Aln!a!J tıarlclye ııezare • 
~de §Öyle denllmıştir: 
Eğer §idd~ti mıılCUıl olan Rusya kı. 

§Dl& rağmcıı yenJ bir bol§evlk ordusu 
t.cnsıkl hakikaten tnOmkun olum ~ıı 
orduyu imha etme.s lçiıı büyük bir 
Aime.n ordusuna jhtiyaç, ba.sıl olını • 
yacııktır. 

Dolga ile Don arasındaki 

M udaf aa 
ce hesindeki 
600 kilometrelik 
bir gedik açlldı 
Vl5i, 10 (A. A.) - H. O: 
Sovyet Rusyadaki hnrp vaziyc. 

ti hakkında Havas • Afi askeri 
münekkidi §WlU yazmaktadır: 

Bütün ~hclerden yapılan ta • 
arruzlnrı takip eden yarma bare• 
ketleri ilerlemiştir. Bunun netic,_e• 
si olarak merkezi cephede diğer 
bUyUk bir $enıberleme muharebe. 
Sj b~laml§tır. 

Brlruı.sk mmtakasında geriletin. 
den çok kuvvetli Almnn zutılı tc. 
§ekküllezi tarafından hücuma uğ 
1'YM daha Uç Sovyct ordusu im • 
ha edilmektedir. 

Londra dördilncU Alman bUyU.k 
taarruzunun bundan evvelkiler s'• 
bi muvaffnkıyetlerle başlamI§ ol • 
duğunu ve Ruslnrm ı:<>k ağır bir 
imtihan geçirmekte ol~uklnrmı bil 
dirmektedir. 
Muauanı harp mmtakalan imtf

dadınca Rus orduları tamamfle a
şınmış olduğu ennrlmaktadır. • 

''olga ile Don arasındaki Rus 
müdafaa cephesinde taktiben 600 
kilometrelik muazzam 'bir gedik a_ 
çılmt!itır. 

-~---- ----- _..__.. -·- .. 

ura abe 
nunda 

• m syo- 1 Ak oı ş 

Fiyat mllrakabc komlayonu, dlln, 
Vali ve öeHdiye Reisi Dr. Ltltli Kır. 
darın rei&Htı.ncıe s:ı t .ld,;80 dan 20,30 a 
kadar tam altı sa&l süren uzun ve 
mUnakapu bu içtim& yapmıotrr. 

lçtimadaıı <>vvel :ve toplantı ara • 
amda Vall, §ehri:nlzde bulunl\D Tlca. 
ret Veklıı ile gö~nıUı ve tçtlınada 
ficaret Vekılletlnt terı:ı11Uen vekAlet 
fiyat murakabe nılluürll Seyda ha.zır 
bulunmU§tur. f\und L t- •ika vaU mua. 
vlnl Ahmet Kınık De bcledly.e n~ 
yat mUdUrU ile mutat komisyon aza.sı 
da içtimada hazır ~unmu~lardır. 

Fasılasız altı saat suren bu ccıae. 
de koınlayon müzakerelere, ticaı1 1f • 
ıer ve bllhllS.ia :>dun iı-terlnde lhtia&SJ 
bulunan §e:ıtr mecli!ıi r.zasmde.n Fer.t 
Hamal, Parti vll6yrt heyeti azasın .. 
dan Aziz Ak ,,.e diğer bazı mUtehu.. 
8l8lann d\nlcııllmet.tle tıe.ıılanml§tır. 

~undan eon.ra ra.pı:>ılar tetkik edllml§. 
Ur. 

Bu sabah bir gazetenin ~zdığma 

göre, dlinkU celsede, Ticaret VekAle. 
ti fiyat :nüraıtab' mUdUrO Jdabmut 
Scyda w ou.awıt:D.kı tetkiklerine l.tıtl. 

naden l:ıe!edıye llıtıeat mlldUrlUğü 

mOralubı ta.rafından verilen ve narlun 
yUkseltUmeslnc esas ~kll eden ra • 
porun haklkatl lfa·1~ etmediği gibi 
ı9 hazirandan ~ayq> 17 temmuza 
kadar devaın edeı:: 4.0 gUnlUk nark 
kaldırılma devresinde oduncuların n.. 
yatları yUkseltmelenne fırsat verdi • 
ğ'I ve bu &ratJa fiyat mUrakabe anası. 

Mısırın eski 
Genel. 

kurmay 
başkanı 
Yakalanıp 

mahkemeye 
verildi 
~ 

Mısır 
subaylarını 
kaçmağa 

teşvik etmişti 

Bu sucun 
cezası 

idam 
Kab.lre., ıo (AA.) 
Mihvere mUse.lt h1sslyat beJıliyen 

v geçen b.az.ira.nda aakert p;.r tayya 
r:ı Ue kaçmıı.h t.coelıbüs ettikten ııon. 
ra tevkif edilnı>,1 olan eski ~nelkur. 
may ~kam gencraı A,zJz El M11rl'nln 
muho.kcmeslnc < OJ Kahirede ~ lan • 
nn,tır. General Aziz, Mısrr subayları.. 

nı kş.çmşta te§vlkten ve ukerj bir 
ta~rcy!. çaJ.ıııalrnuı .suçludur. Subay 
ları kaçms,Ca tepvik ııuçumm Jl,arp ~ 
ı:11anmdakl eczam jdamdır. 

Suçluun muvaltkaten serbest btra. 
krlm- .frleJtl reddedllml§ vo kuıa blr 
celseden sonra muhakeme t22 eonteg • 
rinc bırııktlml§ttr. 

r1a cephesinde 

15 yaşında ispanrol 
çocukları esir edildi 

HeVinki, 10 (A. A.) - Petroe
koj'un ~t.I için cereyan eden 
nıuharebeler eŞJı~mda Fin kuv .. 
vetleri, aralannda on be y~<la 
çocuklar bulunan birçok genç !!:'. 
ı>~Y<>lları da esir .a}.mışlardtr. 

Bunlarm İspanyol dahiU harbi 
esnasında lşan,Yol kıZJl jQşresinin 
~nsibi ile ,Madıit Jcrzrlordu ku • 
D).andanhı'l tarafmdarı, Fr.an!Rl ta • 
rikiylc Rusysya gt)nd~rjipılş olan.. 
lardan jbaret olduğı,ı anı.t!§r~ • 
tır. 

Bu ,gen~ ls~nyolla.r kolkos~sler 
C.c ve fabrikalarda beş sene ça .. 
!ıştıktan sonra dehsctli birer Bol. 
.ct!vik olmuslank 

i atar 
rmm de~•Jğl ve 11yat kabannuma 
meydan kalacağı kDJ~aatinde bulunu. 
yorcJu. Bu mevzu etrafında belediye 
!ktıaat mtiıhlrıl .:>atr<ıt Ue Seyda ara. 
emda uzun mOne.ka~aJar cereyan etti. 
ğl söylenmektedlr. 

Neticede bıı!\a.cısa Vallmi.zin tensi
bi Ue bundan evv<'l v~rilen kararda 
uırar edllmlı ve reerulleriıı adliyeye 
teallmlert, bU kadar karı§ık bir 1§e 
ııon kararın ııdr..let mcknfllzmııaına alt 
olacağına Karar verllml~tir. 

DUn gece :ıııat ylrmJ bire ooğru, 

beledl,Ye nC§rlY~t mllı:fürü, komisyonun 
6 saatllk lc;tmıaını n:.UtaakJp verdiği 
kararını ga.z~tec!JeN şöyle bildirmiş. 

tir: 
"- Raporlar tctk1k edUdl. MUtc. 

basıııslar .fuılendL S'>n defa tesbit e • 
dilen :SO kuruşluk ter.zllll.tlı narkm 
laabetU olduğ•J neUc<:&ıne varıldı. İlk 
narkm yUksJk tcsbitlndc tlmll olan 
odunculıı.rın ve llk nıııoru tanzim eden 
ooeı41ye iktısat mtıaUrlUğü murakıp. 

tarından SUrcyynnm mahkemeye tev • 
dUne karar Yerildi." 

Maltlm i>lJugu ilz~re bundan evvcı. 
ki celaede bu naU:.,ır.n:ın dolayı SU. 
reyyanm • belediye iktısat müdUrü 
Saffetin tekl\fl ilzerlne - mUnaslp blr 
vazifeye na&eil karı.rla§mıştı. Geçen 
oelaedo yalnız 8 toptancı odun taciri. 
ne alt olan .:nahken:Eyt\ tevdi kararı, 
gtmdl SUrey)"lya da te§mil .edllml§ b•J 
lunmaktadır. 

Bu karar ılzerine t'ür.kU nUshamıı.. 

Mihver nufuzu 
altındakı 

memleketlere 
SevkedUme 

Amerik!lda. depolarda 
külliyetli mik\arda harp 

malzem c:si meydana 
çıkatıldı 

Vatlngton, ilt (A.A.) 
Cumhurrelsl mua,,ltı. \'allas, Birle.. 

§1k Amerika.da mtitcadôlt antrepclo.r. 
da. bulunup mlhver ni!tuzu altın'1nkl 
memlekcUere gönderllinek llzt:r.e ha 
zırla.nan .mühim mlktsrda harp mal • 
zemcsi keşfedildiğini ve ibunlann mu. 
sadcre edileecğl..ni sGylcmiştlr. 

Vallas, yalnız Neı-york llıuan•nda 

yapılan Uk tahkikatta, lbin kadnr k m 
yonu doldurabllecPJ..r mıktıı.rdn malzc. 
me meydana çıkhrıtdığını illlve etmiş. 

tlr. 
Vallns, mUdnfaa ikt!.s:ld konseyi ret.. 

;ei •ıfntlle JlC~rcttıtı r.:?ı:ml beyıınatm. 

rda Nev Jerseyin b!.r tek marşanplz 
garmda, ezctimle külliycUi miktarda 
,nlemlnyum ve t'!nckPc'en maada de. 
ımır ve çelik manıuU:t llıl'ydana çıka 
ırıldığını s6ylcml~t!.r. 

Alman 
teb i~i 

~lanfı l .net sııl fada 
Alman krtaları cephenin merkez 

mmtn.kasında açılan 600 kiloıÜctrcılli 
gedikte derinliğine rdoğru Ucrlemif. 
lCJ'dir. 

V!azma, !Brianak ve Azak deniz: 
yakınlarında muhasara edllml§ olıı.a 

4~man kuvvetlerinin ctrııfındakl men 
gene blr&Z daha mkılnuştır. 

lıfilbim bir dcmlryolu merkezi olan 
Orcl 8 te§rlnlevvcldenbcri Almanların 
tıllnde buıunmaktadır. 

:Moon ve Öıscl adalannda alman e. 
sirlcrln mlktan 12531 e baliğ obnalr ... 
tadır. Bundan başka 161 top alınmış. 
tır. 

Bcrllrı, lO (A.A.) 
Askcı1 bir r.ı.em dan D.N.B. ajan. 

sına bildiriliyor. 
8 Illctep#ı sabalıı iblr 41man öncn. 

sil Vlazma ınmta.kasındıı. gen!§ b1.r 
yola doğru lle~lernlJ ve MoskovDya 
giden bu ba§lıca. Y9lun diğer yollarla 
blrJC§tfğJ m lm bir noktayı ele g~r. 
uıl§Ur. Bu manevnı. jlo Sovyct t~k .. 
kWlertnin ricaU kesllml,ş1.lr. Bu nok. 
tay& ~erle mi§ ı0lan Aiman toplar.mm 
ate§ilc ukerve cephane yllklU bir kaç 
uzun n&kıiye kolu talırlJ> edilıni§Ur. 
Yüzlerce So:eye,t asken t.i!.dürtilmüıı ve 
binden :fazla. esir alınmıştır. 

4k§:ıma doğru gclc.n takviye kıta.. 
hın garpt.e bulunan Alman :kuvYcUe • 
rlle sıkı bir I§ birllği ynparak Ru.aları 
demir b!r çcmbe:r ~çlno almışlar ve ibu 
şuretlo dllpıanm artık içinden srka.. 
mıyacağı yeni b!r cep açmı§lnrdır. 

Brlansk imha. muhnrcbealnln c.ere. 
~n ettiği mmtakada Alman tegek. 
kf\Uerl, 8 teorinlevveıdc, Uç Sovyet tlD"lllU&e r . .. 
fırkamnm bak1ycslnl imhn etmişlerdir. 

da aKndıraya yenld~n bir tetkik hP.. 
yeti göncierllmeeıno dtiir vttildlğiııi 

yazdığrmlZın ;,;ararm U.Lblkından va:r.. 
geçllml§Ur. D'Jn gazetcmtz, bu ba • 
beri verirken <Bu kııı;ıncı tetkikat • 
tır?) sucıll •le oeyhud~ bir tcşebblliıe 
giri§llmektc olduğunu anlatmak lste. 
mlşti. NeşriyatımızıTJ lsabetf koml.s • 
yon karo.rllc de tcl?yyCt etUğln! g6r. 
mekle ayrıca -nemr.uDıyet duymakta. 
yız. 

:VlALÜMA Ti OLANLARIN 
İHBARDA BULUNMAIJART 

RlC EDİLECEK 

Diğer taraftan haber verildiiH. 
ne göre, f iyat mt:rakabe komis
yonu odun ~rhı işinde haı<:ika 
tin tamamiyle me•:Gana cık:ı1·ı.
mas·nı ve - eğer varsa - tJu 
yolsuzlulFa ve me~ullerıne dair 
ma!Omatı olanların aıdliveve ıh 
barda b'Jlunmalarmı halkl~n av
rıcn rica edecektir. 

KOMi ~YONDA t~1'1FA 
RIVNYETLERI 

Diğer taraftan fiyg,t murakabe 
komisyonunda bazı azanın isti!:ı 
ettiii, bazılarının da istifa et. 
m~k üzere .':>ulunduğu ~öylen· 
mektedir. Dün, fı~daıı Hilmi 
Naili'nin riyasete i~ifasmı ver. 
diiH vecelseyi terkettiği iddia e. 
dildiği ~ibi yine azadan Sabri 
Tütünün de istifa etmek üzere 
olduğu ısr;.ırla SÖ\'lenmekfl•dir 

Moskova 
heyeti 

Londraya 
döndü 
~ 

üMESSiLLER, 
RUSL RIN 
Kırı lmaz 

cesaretinden 
bahsediyor 
~ 

e-

Lımdrn, 10 {,\ .. \.) - .Moskoyadııkı 

tnglliz Ye Amerikan heyetleri Loııdrıı. 
Y- d6nmU.§1Cr,ğir. Lord lleaverbrook 
konferans bakkında mUt.ıllca serdlnd.. 
den istinkaf ctm!.' 'il~ yalnız Ruaıarm 

cesur l>ir millet olduğunu söylcmelt. 
le iktifa eylemiştir. 

Amerika heyetinden amlrııl Stan. 
ıcy §Unlnrı söylemlglir: 

"Ru.ıılnr sonuna kadar harbe ıdcvam 
etmek kararını vcrmi.§lerdir. İnUba • 
ım §Udur: Naziler Moskonyı almağa 
mu•.-affak olsalar bile Ruıııar cophe .. 
lcrlnl ger:i ıılmnğn ve :harbe de\•anı 

ctmeğe ha:r:ırdırlar. Ru8lıır Umltsız 

d~dirlcr. Almanların muvakkat za. 
ferler elde etmeleri mUmkllndllr. Fa. 
kııt bu muvMfıı.klyctlerin Rusların 

cesaretim kırmryacağiıµı. eminim ... 

ALMAN 
iŞGALI 

ALTINDAKi 
YERLERDE 

ihtikar 
yapanlar 

idam ediliyor 
Londra, 10 <A.A., - Alman rcsınl 

ajansının Pragdan aldığı bir telçrat 
lhtlkAr, yurdıı lhanet, memnu ıltAb 

Ul.gtme.k gibi muhtel!! suçlarla J>CT• 
şe:nbe gUnU :;entden on iki kl§lnln 
Prag ve Brnoda lrlıtm ~ıiildiklerini bil. 
dirmektcdlr • 

Soh b e i 
Aıış verış 

Cilveteri 
hakkında 

1/ AD11''1N biri, bll)ücl'I' tııf 
n bir ma zavn trlrer. Bir ır" 

• o .. 1 ... 
gılhın öııtind durur. KeodJ.,lnl' ı;ı. 

lık AIJt".<-.ek gösterl!meelni ıstı•r: 

tllven, kaliko!, çorap, \ı·f>tcr. ,ç ~ 
maşırı, mendil \'l'flnlrc glbl... rrı., 
gAhtar, li tlist-0 kutular dıılıı 
raflann en altındnkllrrden tr.ı"ll\;.. 
nık birer birer indlrmeğc Vt' trı 
hm Uzerlııe ererek açııı ghı;ff'r~ 
koyulur, O kadar ki, tf'Zgiihın 1 ', 
boydan boya ti-peleme ırutın I~ d.,t 1 

Ilı; drfn merdiven koyup Ud 
çıkar, oradan c ya indirir; aç.ar ı;. 

terlr. Kadın bunları güzdCft ((~r ııd" 
ll'n snnra, en Ust rafta berıuz 1 rl 
rllmrmlş olıı.o iki lmtuy., glJt:li' 

ıllker... --"' 
Fakat nlhn\ et hepsind n ,,.ıı;· .• 

mi'.i gibi: 
·•- B11giin bir ~f'Y nlar.n •ııtll ~ 

wtml~"tJnıın. ize rahmrt vrrdll!" t1"" 
mhh~ slrlm. l.at~rı bir arkıııl • ,.. 

ıtml•mıığn gtinılştlnı." ~lycreli rı.S~ 
ı.onın bir başkri lu mınn dojtnı ,-O 

nıek U:.ı:l'rc lkı•n . tezgllhtıır: lıl" 

- ""'tımet ne df'mcl> ef•'1111 • 
dı•r ... F.t r rlmd mızın, fJll t'~~ııe 
rııftn lmlıuı iki lmtudn h•ılundııı:v
,nnıı lyonuı ııız. onlJırı da nı;tı~~ 

t .. te it! ll tı•!4'fthtor, budur '.,r 
JUki, "lce tr.ıgfıhtıırlnr görllf0 ,_ 

ld ,&-anların \"l\kla ırl•cn ~I'' 
~etJrmPrb 1 ;ın1dır. O kııdıır ( 
nırlıı \ 'e it.\ nı 7.:uııandıı tt•rstır 
l>ilkkfl nl:.ı rııı:ı bir ,.lmıc\ e görf' ... . ı· 
•117. lJı:-lc b}l~ücck bir m:ığııı d 
ic:eri\'e ilk adım otııtı.nız d:ıl;:il; li 
ltiban•ıı. hı•r biri r;inJerlle ı,dzl 111 

ed r -.·e lıdf'ln '11'11 oldu ııncı1Jl:Jll ~ııo 
ıu• cdilluırnuı .. da. f'll uhıl• bir 

1 

rl'kt tinizdc liı.l'rinb.r otılar.:ıl.'3.rtl~ 
~ibl l•or~-unı: bir c 5lrJil\ l~ınll 
,·a ııeznJ•etlc bt'klt•rlN .. 

"lha et blrl,.l or.m I• l(ıtfundıl 
ıuııur: 

- ·c ls1ed nlı' 
- Bir (,lift <;ora ıı ulııl'Sğun. 
- M lmruş; 1~ hurııcı; l:!O J.11 

\.'~ mı~ kuru •M IJ nı;i in.d \,'1 1 ti> 
..unuz? 

GPlin dl' cPnıp ,·erla. Uıt!n• ıl 
,ııı 

o c;oraııtardnn - iUV'"'r \mrll" 1 

olsun - muhakkak nıııcııl·· 
. tıa'·'" Fakııt dııhıı once or,;u5u.u• 

htlor unuz, twğentrsoıılı otn•'·11'" 
ııız; lx'ğenmezsenlz. .. e\·e_ı. 1~1 1• ıl1 
"beğenrıırmrl•,, ihtlnml l•t1'"'1" 4 
''hnşnıt'UO tı'7 !'fıht:ır h:.ıırPtlı•rl .. ~ 
tı.ı !iilmdldrn h:ırekı>t \ C e:ıı>rJl 
noml ine glri nıı,.ıır. \'onıl ıt.' 
kntl bir ı,fır tPminlm· .. a,'. .. ır. 

d bil mr ıtll'!er lı•zgfıht.ır ll\li ,. 
uııoıaınen uk inl'dlr. ~17.1 ,ko1ı·ıı 111· 

• ,11 
nünt' kııı;!ıır çıkııı dn,rt p(tPr• _. 
,·~ rır, her lstrdlğlnlı ""-'in I·• ııtl 

tıı• de huluııılıığıınu "'H lcr 11m:ı. ~ 

da korl.ıµıç tnrnfı ' I''"'' ırı'ıf 
l>ııl;t; •ıhrd :uı ulıs \ 'l'rl" 1• ııı 

ı: ııtıırl rlıı ınU.Z:ıı1t•lı>3I' ı:irb"' 
•n ıırip \'11 h:.ıttfı b:11ın J:ı 
oba scre!•tlr: 

'1~ :ılouık lstı•dljinlı nlr 
1 

ht>f;••ninılnl.r, rnkat rl3 ntıııı '"" 
b11lıluf;11n111 wln biın7. n-:ı:ı{:ı 

teklif eder: scııru ıl.nnızdn•ı 

rar.al•lnr.. dl~ r l'.!llrn) h t:lr 
~ ı luı M>lli ı ı. 

u~ bl'\'l nıhın ı:ltk'r; 
\·erln;lnlr~ 

Fal nt tczgtıhtur da, .. ııın ııır 11 

det onra nn ıl ol.. dôrıllrı ~ 
ırıı 

ğlnlı.l Uutit ei)ı>rl'l' ••r,;al{ırnı· 

bir kurnu:lıl• sa~ar. • jl 

Bu yilı.d•·n, ıır o;b nlır...rıııt • 

\'erehlllr. (il 

S \glllslııuı ıııulıııl,l.;ıık ,nh'1 

ğuıı limit eden hırı:ın d, 111• 1 
" 

hoyrat~a ınu11111l'lt•h•rl gibi. ı 1:
11 

m:ıhruml3 etil' nc•ırA"leııcıı ıı:ıı 

tali cU,·esı. 

HIKMC1 

Tramvay malzemeS· 
Ba hır fı 1 ncl sa' ııı 

~ ı 
tir ,kl §imdi bunlar hazırdır. 
devıct mUcssc!!elcrlnln lcvnzırrı1 

bunların d:ı. henUz gcllı tUmC'lt'rı 
bil olamnmıştır. Rumany mn uu t 

rl~l kabul etmek iç'n ş rt \\J 
p!k'l mırabUk :fabrlkuı aJ'IC k 
ay evvel temin edebilmiş ve 
bunun için ancak sekiz ay t-.\'V 1 L 

olunabilmiştir. _/ 

Bir çocuk, denize diı~t~ 
Osktidarda :A:>Jllmlzade so 

numarada oturo.n Serklz o •IU 
bugtµı Şlrkct!hnyriyenln 60 nu 
vapuruyla Üskt;darn şeçcrkell 
vazene,,lnl kaybederek denize d 
ııe de sandal indirilerek kurtıır', 
tır. La.Ut fazla eu yuttuğundııll 
vl albna alınmıotır, 



al llON D•Jtts• - U ILiUl!lfidN tHt 017JfA: 

' :de cürmn meşhut halinde .bir çok 
n ve erkek yaka~anan randevu~u, 

~hl~hkemede bunların hepsi için 
~ kıralık oda arıyorlardı ,, diyordu 
)~~ ceza mahkemesinin l l§te bugünkü muhakeme nakzen gö. 

8tt e 45 lllt bir kadm otu.. rülen yeni d~maydJ. . 
~ &bet ve ııe.taletten ~U.. • 
~~ 0ldutu görü!UYordu. Kir. JıJşdam İrJııl • Ele.ni temyisin H. • 

'4ve korkak bir tavrı vardı. yıha.emı beyvcanla dinliyor ve avııka.. 
~hı alet ı>ençeslnln fiddetln • tınm • Yerlrıe otur! diye tmldayarnk 
'°it~ olacaktı, git,tikçe avu.. cteğiııden çckmeaine aldırmıya.rak: 

Uyorııu. Nercdey_ae geni§ - He ... ı yalandır, hlkim bey dl 
lllzı:ı ,._ .. 

\..' ltt a girecek, ortadan -yordu, haıı_gi fııhP- ~kr Hangi ran 
L"lı 1~ lblıkemeyc girerken devucu. Bunlarm Jıcpsı k!racı. Ev, 

itte kiloluk 41yeblleceğinlz hanJya oda arayı;ı.n klrac11ar. iOlye 
~ böyle :k:U•,Ulm~. kUS{!!.. söyleniyordu. 

ırerlııd.c a..•.eta görülemez HAk!m kendt.lni mUtemadlyen: 
- .Peki, peki ;.ue da ~el dl,.. 

auauturuyordu. Neticede mahkeme 
temyiz kararma u~up ıu~uı 
hakkında ?llUddelumumlnin mUtaleaaı 
nı sordu. Muaviıı: 

~lkat evrakından anıa ,. 
~i yahut da !Elent diye 

\ t kadının 4uçu randevu 
llhta. teptkti. Uzun za,. 
Seyotıunda Kumbaracı 

otıırdU#u 52 numıı.ralı a 
>t 4 üncu daireatnde randc: 
~ ~ :ve blrı;ok masum 
~eler dnu turlll tatlı aadler 

,.. le fub§a te§Vik ctmlJ 
•·r:ıııı,u. 

~ vaziyeti bir gUıı. ha,. 
'ol~ r t&ra.ssıııt devrealnden 
~bire dalreaini ~. 
Sı •dnıda, bir kadınla A!1 
~ bir odada. sıplak ~la • 

-, Qeı .. 8.da bulmu§, :Panayot a. 
""'&n.lı Ue Ahmet adında 

~ •e da.ha bir~ genç ka. 
~da. Clieğr Pd~larda curu.. 

Git lııde ere geçirmiJ ve lrf. 
~ l!:ıeniyt yakalıya.rıı.k aa. 
Ctıa, :mahkemesine verm)f 

~ll8t eıraımda daimi\ 

tile :Paııayot benim tanı 
.. İı., 'lılt.aitr olarak .sık ııık 

nıtıddet oturduktan eon,. 
\Taka gUnU de gelmlş • 

\ birer kahve pl§lrerek 
~ konllfD1ağa 'ba§laml§ 
4ıt da. 8a.bahat Ssmlndeld 
~ki erkek ~ldi: 

' ~ ıe teııln kiralık odalarm 
de bir taıie verı dedi.. 

~Yurun gezin, beğenir. 
1 , 

·dedim. 
Ge ltiratık odaya götür 

bılaa.fırıerlmle konuıma. 
'!«eter bunlar kiracı de. 

'ere e birle§mek 1çln bir yer 
JıU~I§. Karloyayı görün 

llenı1ş1er, soyunarak ya. 
"lfı er ... 
~ c1a birkaç kadın ve er. 
ı.~ ltldller, bunlar da ki.. 

lllıa ll~r. Tam bunlara ıs /9 

l'ı gczcıırırıren polisler 

~ 
randevuculuk yapıyor • 

r:k 1 •ni yakaladılar, bu. 

~ it namuslu bir insanım. 
L ~ )'a 
o; rt Par mıyım.,, demlı, 
ııı .. aıınak ic;in tUrlU tevil 

"ltu 
~ı~llllda ynkalo.nan ka. 

trce b n bazıları her aeyf 
~ Unlardan Ahmet: 
• ını lI, sık sık madam 1.. 

t tı tlder, gAh gctirdl.ğim bir 
r~ ıı.ııın bulduğu bir kızla 
~trtr, çıkardrm. O gUn 
~ıı~ I>anayot adındaki de. 
'it hrdı, Bu 8lrada polis. 

l ,:1andık.,, Madam trlnl
~~ klro.cı 'Olarak tavs1t el. 
~"'1 birlıriyle oda.da yaka. 

•tı.ı •dında.k.l kadın da her 
l'Olıt it ~Ylc dcnılpU: 
tt aıı Çıkarnn Elenl, ya .. 

'ıı:d Yic rlnldir. Ben kO. 
llt btrrı Kcndlsble gidip 

tlcaç erkeğe takdloı 
t !il~ 8tl1"111tıcdl. Artık arada 

r'lı.ı Ot \"ı;: muhtelif erkekler 
: liazan kendim de 

1"1 ncıamlnrı buraya. 

kcnd me alıke>-

n muhııkema 

- Uyulmumı ut.erimi dedi ,. 
Suçlu ve a.vukatı da: 
- yµJmasmı Uıteriz;! J4Udafaamı&ı 

bllllure yapaca.ğU:!, dediler. Fak.at 
mahkeme ~ki k&rarda ıararı daha 
doğru buldu ve muhakemeyi aynı ka_ 
rarla neticelendirdi. 

Suçlu kadın bunu hlı; beklemiyordu. 
Karann tmeyls taratınaa.n bozulınaal. 
le Jıten kolaycacık sımıacatµu sa .. 
nıyordu. Halbuki ak.91 netice verdiği. 
nf görllnce y1lztı büsbQttın karannl§, 
paytalc yQrllytlşU daha fazla yalpala. 
mata lba}lanıııb. 

ATUkatI ancak keıı&inl: 
- Bir daha temyiz ederiz! .116zlertlıe 

teselli ed!yordu. A.DLtnı; MUHABiRi 

1le 1Jif«lar ? .,, ~ -2-2~----....-

lmkarmzlrk değil, ihmal! 
Yeni bir Kadıköy T&plll'llllDD )lik,I 

kamaruı- ............. : Laka... Ay. 
nca da 6cret almıyor. Fakat kİana • 
pelertn yaylan eelı:lmlf, .fttltlerl •rk 
mıt- Bete maanm örttWl\ amk lü.. 
EUJDIAlz görilİBp katamtmı~.. Çatlak 
tabtalar görlba8yor. 

iıtl pekllf. yerinde olaıı lrir cıe,·ıet 

ltletmealnln ba kadarcık pUrözlert bil 
baMa JQks lıADl Terik'!n bu ktımal'Ma 
~rllmelll lmkinsrz ınu '! 

lmkAnuz dejil, llunal. 
:Ve bu gibi llunaller, umwnf man _ 

TBraDUzr ~rlda ffÖ'Jteriyor. 

Bir •tüdyo •altihi ile 
mülakattan 

ıAkşam) 

- :Yaz ortasında ı-azetelerde bir j. 
llnınızı gönnllttüm. Fllm. artisti oı. 

mal< ıatıyen bevesldlrlan dam ediyor 
dualı&. .Netice ne ohwıpı el-..ılmT 

- Maalesef bekledJğlmlz çıkma·. 
ılı. C&ktıdarda ev41e b1DuJ bir kaç 
kızla bir lkl kahveci rıratı artı.t ol.. 
nıak istiyorum'! Bu vesile ile onlarla 
t4lf8ITllf eQai' olduk ... Bu dert, -. 
ele bizde d~Udlr. Diler :flmaalaı- da 
yeni artist bulamıyorlar, mevcu41aı'Ue 
iktifa edJyoruz. )f.aamaflh, J>iz, yenl 
ele1P&D araımta denın edlyoru&. 

Reşat Mahmut (Haber} 

- Ne var dive yanına sokul
dum .. Bana bir mektup uzattı. 
Bu me!(tubu ı::onuna J<a1ar oku
mağa sabrım kafi tle~ildi .. Hep. 
sini okuyamadım .. tı;, c::atırlaı ı 
şöyle b. _ lıvoı du: "Sızc kızım_ı 
bir şartla veriıim. !iffet be~! 1t -
raf eeevım kı. sizi pek sevdim. 
Genç blr kadın için, şm.rlu, ya. 
kı§ıktr. hasılı ideal bır kocası. 
mz! Anlayorsunuz ya,. Onunla 
ibirli?Btikten :sonra ben: de ihmal 
etmemek §artiyle •.. " 

Bu satırları Turhan t.ilyilk bir 
sükfmetle a.nlatı;vordu. O daki. 
kaya kadar ben de &oiukkanlılı
~ımı muhaf şza ehpi§tim. Fakat. 
bu rez:ı'eti duyun,ca sabrım tii. 
kendi: 

- Bu biİ-her.eyandır.. At ka. 

!Bit ıJ,diluı ~4ŞSaşa - :....--. ,_, ~ ~ ,_, ,_ ,. 

Büyüdükleri halde hala 
kendilerini çocuk sayan 
insanlardan olmayınız 

G ARIP ve lıcuin lıakikatlerin biri, 
1etifmif olan birçok adamlann 

çocukluk Jevrelerini, yaflan ilerlediği 

laalde, hôla devam ettirmekte olmaları _ 

Jır. Bu~lar yetiımi§, bQflı ba§ına İf yapa. 

bilecek bir vcuiyette bulunmala1'.ına rağ~ 

men hala bcqkalarının elinden tutma..ını: 

kt1ndileri.ne yardım etmesini beklerler. 

lerdir. Fakat dimağları, bir çocuk dima. 
ğından larlurzdır. 

ilim bu hale: "Duraklaımıı inkiıal,, 
adını verir. Bu gibiler bedenen büyümüf-

Kalaca cüce kalan bu adumlar, ancak 
ba§lwılannın yarJımile Yfı!arlar. Ve bu 
çe§it in•anlara so•yetenin en iiıt tabakala
rmda tutulül edeceğimiz gibi en fakir sı
rullar ara..ında Ja rast/arız. Bunlar bir 
ağaca dayanarak y#kselen sarmCl§ıklarıa 

benzerler ki, hem sarıldıkları ağ.acı, hem 
kendilerini öldürürler. 

Bunlardan olmamayn gayret ediniz! 

TECESSÜSLER 

Hedive vernıek 
adeti neceden çıktı 
Hele zengin şark prensluinin fakir garp hüküm
darı arma raptıklan ihsanlarm derecesine bakm 

Eski zamanlarda verilen ve 
.çok yüksek kıymette olan hedi· 
yeleroen bahseden bir Alman ge. 
zetesi, eski zamanlarda herkesin 
hediye verişte biribirleriyle iboy 
öiçüşecdc vaziyette o!madıkla. 
nndan ve hediyenin daha. ziyade 
hUkümdarlarm, prenslerin yap. 
tıklan bir jest mahiyetinde bu. 
lunduğundan bahsederek, ".bun
lar,, diyor, ''hediyeleri ~§te, 
bir nevi mümessil vaziyetine ge
,;erlerdi yalnız kendi ııamlanna 
deiil, bütün milletin namına 
hediy& vermİ§ sayılırlardı.,, Ve 
bu muka.ddemeyi .müteakip de, 
tarihe geçen bazı hediyeleri sa
yıp döküYQr. Bu hediyelerin ne. 
ler olduğu öğrenilince, sahiden 
öyle gu ve~ bu kimsenin §U ve_ 
ya bu k.i.m...c::eye verebileceği hedi
yeler olmadığı anlaşılır! 

Yazı, ~le devam ediyor: 
"Büyük bir lnsmı elçiler vası· 

ta.siyle gönderilen hediyeler, süs
lü püslü atlara veyahut develere 
yükletilerek, uzak ypllardan ı.ı.. 
zak yerlere iletilirdi. Ahali. 
memleketi idare edenin gönder. 
diği hediyeleri böyle debdebeyle 
yollardan geçirilirken göriir ve 
bu göz kamaştırıcı hediye'erden 
akseden parıltılar, en fakirane 
iJculübeJeri bile :ışıklandınr. Gö
rünüş hatırası onları bile izlcn
dirirdi. Bu yolda hediyeler veril
mesinde, mesela dostluğu ıteyit, 
misafire ikram gibi düşüncelerin 
yanısıra, politika, diploma.si dü.. 
§Ünceleri de yürürdü. Bu gibl 
hediyeler, bunları verebilen in iti
ooını "kredi kabiliyetini" art.. 
tınrdı. 

Tarihe :geçen hediyeleri sayıp 
dökmeden evvel, eski zamanlarr 
oo:ki hususiyetli bazı ahYale de 

da ınız n.ıhan hasta bir adam. 
dır! 

Diye bağırdım. 
Bağır~~a hakkım yoktu 

Turhan hakikati söylüyordu. Vcı 
ben bunu aıınemin )'apnııs oldu
ğuna bütün mevcudiyetimle in:ı. 
myordum. 

Fakat, isyan etmek ihti)•aemı 
hissederek bağırmıştım. Mtit 
madiyen: 

-- Hezeyan .• Hezeyan., 
Diye söyieniyordum. 
Bu, ge~ekten bir heze)-•andı. 
Artık anne.zn hüviycbni kar· 

betmi§ti .. 
Çıldumı~t=. 
Bunu aklı ~ınd:ı bir kadır 

yapabilir ıniy<li? 

;işaret etmek gerektir. O zaman
larda hediye vermek bazan seya. 
hat esnasınOa. edilen masrafın 
yerini tutardı. CiinJcji, bugünkü 
§Ckilde oteller, lokantalar~. 
Hanlar da, umumiyetle kQtü, ,,.. 
hah olduktan başka, pek öyle 
tehlikesiz de değildi. Yabancı bir 
memleketten ~ zeDRin ve 
maiyeti, korunmağa ve yanlıma 
muh~ dem.ekti. Dolayısiyle, 
kendi ayarındaki mal, mülk sa. 
hiplerine maiyetiyle - tabii ay. 
nr z.anıanda araba. ve atl~yle -
misafir olurdu. Orada rahat ve 
emin yatıp kalkar, yer i~. 
hatta bol bol eğlenirdi. Bh, ar. 
tık böyle ağırlandık~ sonra 
kuru kuruya teşekkürle oradan 
ayrılmak. utanmaz, arlanmazhk 
olul'du, §Üp):ıesiz! :Misafir, ~ 
berinde taşıdığı zik.·y:mct eşya. 
dan bazılarını. misafir olduğu 
yerin sahibine hediye olarak bı. 
rakırdı. Para vermek, ücret ver 
mekti. Bu ayrptı. Bir bakım~ 
göre hakaretti ibile Ama hedi
ye? Zikı:vm.et ~ya, gerçi ıgene 
yapı1an şeylere mul.mbele olmak 
üzere bir ücret m~iyetindeydi 
Ve lakin hatıra olmak ii7.ere he: 
diye diye evrildiğine göre, bunu 
kabul etmem.ek imkansmdı Tak. 
dlın etmek, yakışık almaz· değil. 
yakI§Ik alır.dl! 

Böyle ya:bancı memleketlerden 
geçiş su·asında, bu endişeyle he. 
diye vermek, Kurunu UUmın 
sonlarında ve Kurunu Vustanm 
b:ı.şlannd~. bilhassa müteamildi 
Bu adetin menşei,· Şarktır. Heni 
bu yolda, hem de doğrudan doğ. 
ruya muayyen kimselere hediye 
takdim etmek adeti, oradan çık
mıştır. Şarkın fevkalade servet 
sahibi prensleri. kendilerine nis-

Bir '1.n için irademi toplaya
rak; 

- Eğer annem bu ç;ılgırilığı 
yapmışsa, İffet Melih beyin hak. 
kı vardır, dedim. Bu, cjttcn 
nefret edilecek bir '.hadisedir 
Fakat, ne olurst olsun, bir hadi: 
se ile bütün bir cemiyeti iefsih 
ctmiq görmek doğru değildir. 
Her koyun kendi bacağından ası. 
lır. Esasen ilen de.rbu sırada be
kar kalmayı evliliğe tercih edi 
rorum. 

Nerimana döndü.m: 
- Söyiesene, kardeşim! Be

nim huni.ardan iha:berim yar mıy. 
dı? Hatbuki sana yoldt r.elirken. 
bu münasebetin bitmiş olduğunu 
.söylememiş miydim? 

Turhan: 
- Olabilir, dedi . fa1rnt, iffet 

Melih gibi idealist ıt>ir g"ncin 
'böyle cirkin bir hadise karı;ısm. 
da ruı.ı:ııl sars!ldı~mı 'bir here dü
c.üniinud .. O hu sarsıntıdan son. 
ı n, yıl' arca kend!ni toplayam;ı.z.. 
Mektubu okurken deli gibi gözle
rini tcarak: ''En temiz, en uslu 
sandığım bir ailenin içvüzü töy. 
ıc i~ren" o!nr.sn. tırtık diğerleri. 
ni nac::ıi <'ıi<:<'',.im .• ?" aivor ''e 
s:ıc;larını yo!arl'rısı.:~~ rl;>~ünü 
y0rdu, 

betle ÇQk fakir o an G~t.aki 
~reJl8lere hediye .ı!Öndennek su 
retiyle, ]çinde ya.şadıkl~n ihti§a: 
mı belli etmek istemişlerdir. Bu
nun jçiıı de, hediyelerjni ıen lüks 
eg~ ıseçm~ g&etmi§lerdir, 
Bunwıla beraber, Şarktan Gu. 
ba ıböyle hediyeler gönderilme 
sinin, sırf bu maksada dayandı: 
ğı, jddia edilemez; bilakis, bu 
hare#ette iktisadi siyasetin bu 
maksadın da münc;.enıis olduğu, 
bu gayenin de göz kamaştırma. 
nm "tahtında müstetir... bulun
duğu mulıa.kkaktır. !Doğrusu, 
Şark, "zaman Ga.ri>e. karşı mu. 
kemmel bir reklam usulü tasar 
lamı~ ve tasarladıbnı muvaff~ 
kıyetle tatbik etmiştir. Dahilde. 
ki malın, ihar'.içte reklam edilme
si! 
ROM Al,. A KAPLAN llRDIYE 

EDiLiYOR 
Şimdi. tarihe geçen hediyeler. 

den bazılarını gözden geçirelim: 
Miladın 19 uncu senesinde. Hin 
dintan elçisi, ilk defa olmak üze: 
re P.omaya muh~ bir kap
lan soktu. Parıl ~ .elbiseıer 
giymiş. takmış takışbrmış olan 
murassa sorguçlu Hind elçisi, 
Roma hükfundarının hayvan kol
leksiyonuna ~atılmak üz.ere gön. 
derilen bu Avrupa için eşsiz he
diyeyi, devrin <lünya ~hrine 
sokrnak!n. Avrupa krtasma ilk 
kaplanı geçirm~5 oldu, Avgus. 
to , bu orijinal hediye •i, arena. 
da ahalinin görmesine müsaade 
etti. Rom.alılar akın akın geldi
ler~ gördüler ve ha}Tan kaldılar. 
V c Hindin bu hediyesini o kadar 
beğendi'er, ki bu~ıu baska kap. 
1 anların ve aynı zamanda ars. 
lanlann ~ctirilmesi takip etti. 
Homa tarihinde bunların ne gibi 

Neriman beni tesc:liye yelten
di: 

- Merak etme .. Üzülme, Ley
lacığım ! Anneni ben küçüklü.. 
ğümden'beri tanırım. O. muhİ· 
tin.de dalına kendisine hürmet 
<:eken kibar bir hanımefendidir 
Bunu mutlaka soysuzun birl 
yapmıştır İşin estsını anlayıp 
dinlemeden, zava.ııı :..:nneciğinin 
hakkında kötü hükün>!cr vennck 
insanlığa ve terbiyeye yakışmaz. 
Ben eminim ki, 'bu bir rruzip1ık 
tir. Başka türlü olamaz. 

Turhan birdenbıre duraladı: 
- Vallthi ben ~unu <luşü:ıt. 

memiştim, Çolt mcıh1l ve kuv. 
vetli bir ihtima'. Mademki 'e. 
riman. Lcvla hammın :;nnesini 
yakından t, mvor. Asa:..Et Ye ne. 
zal· tie rchr..det L'diyor .. O h"' ~ 
hir dü.,m:;n tarafından vapılmıc 
olması cok l uwetli bır ihtim l 
dir 

..:. Diiny"d· r"r e\• olur. T rp 
han be •: dedim. 
Artık fazla konuşmağa s"nh ı ri. 
min t<ıhammU'ü yuktu. 

Turhan: 
- Sı:.ılmaynı oarum. "~tanı. 

<:ı :t!•mz 
Di~·.ord~. Neriman bir iki lok

ın~ y~cli.. Bof,azrndan lc•kmrlar 

SAl'FA 

roller oyn<ldıkları, ne gibi kanlı 
eğlence'er <>rtaya koydukları. 
:tarih kita1•Jarında sayfalar dol
durur. Neron .7.amanmda Juristi
yanlann parçalatılması v.s. 
D.l RA'NJN l!EDll"ElERIAE 

GELiNCE 
1ran hükumdarı Dara, - ki 

yukarıda elirttiğimiz tarihten 
3 nsır evvel hüküm sürmü . 
tüı.- - Her misafirine u~un 
~ördUğü hedh·cler vermeyi hic 

1 ıhma! etme.7..di. Eğer misafiri 
"hüküm .sürenlcn:len" değilse, 
~mnmn modasına göre biçilip 
dıkilmiş erpııvani bir libasla is. 
lemeli bir çadıra kavu~u. 
Hay~tlarında bir defaya mahsus 
olmak üzere hususi irade ile bu-

l 
zura kabul olunm~k §erefine nail 
olan misafirler de, ya has ahır
da beslenen beyaz bir ata veya_ 
but da altın Ye mücevherle sil ü 
bir şemsi veye! "l:Iüküın 6ilren. 
lcrcıen" olan misafirlerse. kat 
k~t fazia kıymette bol bol lıedi. 
ye ile uğurlnnrrlnrdı, 

l Dll.JLERE DESTAN OLAN 
BiR lIEDlYE DAHA 

Sarkın lbiribir efsanesinde ismi 
geçen meşhur Hnruncrreşi•, 
İmparator Büyük Karla - ş~rı
mana - som alandan yapılmış 
büyük bir kılıç hediye etmistir. 
Bu .kılıç. ö~ paha.dadır. Av
rup.a.da böyle bir falıcın hcii e 
edilmiB olması, o z;ı.man bir s:in. 
sasyon olmuştur. Bundan 2 runr 
evvel E l _ Basranın Basradan bir 
prense yolladığı bir fıçı dolusu 
gülsuyu da, Q ~anın süks ya. 
pan hediveleri arasındadır. 

II nci ~tpur, da en ~ok hediye 
gönderen Şarklılard~n biridir. 
Kendisi, adrun'annın bir "kitap -
üI - mevcudat,, a daiına hediye 
edilecek mm•cut ~yler kaydet. 
melerini usu'den kılmışb, Bu ki. 
tabı sık sık istetir, kime ne ihe
diye edecekse, ki~ptaki kayıtla
ra baka baka, t~yinle, :verilmesı
ni veya gönderilmesini emre. 
dertli! 

1273 seensinde. Rudolf Fon 
Habsburg, İsviçre yoliyle, Ar
gavdaki şatosundan Romaya 
doğru ~'Ola cıkmışt:ı. Roma im
paratorllik tacını. "mukaddes 
Peder.. in elinden giyc.cektıi, 
Kendisi. <> 7.aman pek öyle :rtml. 
mülk sahibi lbir Graf - Kont -
olmadığı h21de, Papaya katar 
katar hediyeler götürdü. Halılar, 
km:naşlar, silahlar, b.ediye olantk 
götürdüğü şeyler ~ mda kül. 
liyefüydi! 

l/ARIKUL~.f.DE BİR 
PAPAQAN 

Musiki uvki harikulade inki
şaf etmiş bir asil olan Portekiz 
kralı 1 inci .Jo7.cl, meghur mu. 
gani Ezeciyelliye, doğuşunun yıl
dönümünde altından masnu bir 
papagan hediye etti. Bu papa_ 
ğarun, gç.ge.sı ve tırnak'..arı se. 
çilmiş müce,·herlcrdendi. Bu 
muganni, hükümdarın en çok ıho. 
suna giden "Arta Serhas'' ope. 
ra ındaki rolünde, kuvvetli se
siyle, hükümdara derin ?.eVke 
daldırıcı saatler yaşattırdı!'' 
Bunları anlatan Alman g~. 

tesi, Fransızların ''Nob'esse o'b.. 
liğe" ynni "Kibarlık insanı me§
hur eder,, dedıklerine temasla. 
bunun doğru olduğwJu, eskiden 
bu sözün hiikmünün yerine geti
rildiğini, ancak yukarıda anlatı
lan ıtarzda hedi) e!er vermek za. 
manmın tam manasiyle tari e 
hnştığmı, heha'bi hareket edi
len ımdiki asırd3 böyle cümcr!
<:e dnvranrlmadığını tesb"tln 
yazı ;mı Rb} le bitiriyor: "fcabct
tik<;'.e dostane çekilmiş \birer tel
ı!raf teatisi, şimdi 4YI1I fc' ~rti. 
yor!'' 

gecmiyordu. O böyle sarsılmış. 
ken ben ne olmustum acaba?! 

Biraz sonra knlkllm .. Israrl:;ı.. 
nna r ğme ı vedalaşarak n}TII_ 
dım. 

Neriman: 
- B .. n. bugünlerde ~eni tel • 

f-Oı la ararım. Leylacığun ! 
Di~·ordu. Pa acıd n ıkark n 

oı a ne cevap verdiif :ni h tırl 
•amıyoruın 

Kendimi Karman mnğaza -
nın ününde bulduğum zaman uy. 
kudan 1•.eni uyannm~ ibiydım. 

Her reyi bir rliyn ibi hatırlı. 
rnrilum 
· Turhrı'.nın sözleri.. Aıınemin. 
lffc>t Melihc· ilanıaşk meh-tuibu .• 
l{ınlmıı-, lil-İ c namusu .. Müfe::ıSHı 
C"llliy t .. Evlilih-te l nefret.. V:c 

hayct . ·enmanm manasız t~
v·ıı ıi 

Bo} · e b.r muzipli~ kim ~ ~a
b"liı i ki. iffet Melih e1>imiı 
• n ak ı· kere crelmiırti. Onu 
kom u ar b le görmemiş, tanı. 
ı nmı. tı. 

'.rün~Jc doğru yürürken tee 
tendimıı c'i'Fu:ıDvo~ı.aı.: 

- J\1·n~n ~c-r·-.,•·t<"n hu ~em·~ 
y:;.rıır.1·: mıdn? 



Ceviren: MUZAFFER ESEN (Bu ırupoaa uleıuı~ll eond~rUecetı 

•erme l.IA.ol&n ita Soa Oaklkada pa. 

başka lıirisinden aldığı bir • muş olması da !>u fikri kuv. run aeoredlleof'.ktir. E•leome ~klltı 
haber üze-ine tuttuğunu gös vetlendiriyord'1. göndenıu olnl;ruoalArm malıtn• k•l.. 

mak tızere aa.rlb MtrealertaJ lrildlrm& 

TELGRAF 
Bt'GtlN 

STUDiO AÇILIVO~ 

teriyordu. H:ıvk'ı villaya ge- Mister Akshot, köşkteki len t&ma.> 
tiren kim olabifü di? Layng - eşyadan bazılarının satılma. • Fraruıızc:ıctan tOrkçcye ve eskJ 

ın telefonda işil.nıiş olduğu sı hakkında ev sahibine hiç Evlenme teltlillfWi yazıyı bilen l=irisl lş tstemektedJr. 

P 
• · d"kd"k *Yaş 32, kılo 72, boy 177, kazancı Haber gaze~csindo ('JoıcUme) remzine 

oınter. sıgorlacıya ı ı sözler bu nokhyı bir parça bir teklifte bulunmamı~tı, mtirac•at. 
'S iO. 100 lira arasın..!a bir genç, süse .. 

5 

bakarak sordu: aydmla'~a b:liyord"..J; Layng yahut da Pointcrin böyle hir pek !azla. merakı oınııyan b:r bayanla • Bir Unlvcrsite talebesi, orta ve 

- Bu ceset An Gishurn işidip de ~ir cevap sandığı \.ekliften nab~ri yoktu. Fa - evlenmek is~emcktcdır. Yaş ve gilzc1• lise talebesine her tUrlO fen dersı 
değildir diyorsunuz, öyleyse bu cümlelerir. pekala bir da. kat bütün bunlara rağmen ıik mevz;uubAhs dc.';-tidlr. Tophanede, vermektedir. (Alkııyn) remzine mtıra. 
kimdir? vet olabilirdi . müfettişın fikri akla uygun Nccatlbey caddes. No. 259, da füza caat. 

H k b il d H I H 11
.d l Acarn mür.ıcP.at. • TUrkçe, !:'3Il.8IZCli ve. dakUlo iyi 

av aşını sa a ı: Ve avk vi !ayı a ı ay ge iyordu. Miıı Gishurnun a. * Yaş orta, boy l,5':l, ayda 50 lira bilen bir bayan yazıhane veya kası. 
- Bu husuıstn hiçbir fik • la beralıe~ gezdikten sonra lelacele Havkr viJlaya çağır- maaşı olan i.:ılr t'!evlet memuru: orta yerllk glbi ':lir iş aramaktadır. (Ün. 

rim yok. Yalnız ?.ıesbelli olan derhal kiralamıştı. ması ve bu adamın da villa. yaştı, dul v~ya kız. asil btr aile kızı sal) remzin~ mUracaat .. 
bir şey var. Öl"ınün saçları • Pointer h'"-kikate yaklaş • yı derhal kiralaması için mü ile evlenmek Jsteınchtedlr. (H. 99) • Yaş ıs, evli, zevci askere gitm41 
mn rengi An Git burnun saç. mak üzere olduğunu hisse • him bir sebep olması icap e- remzine mli"aeaat. bir abyan m~<?sscse veya btr avukat 
farına çok ~nziyor; fakat diyordu. Bu hic nereden ge. derdi. • Uzun tıoylu, gP"&ç bir sanatkAr yanında çalı~mak is~ruektedlr. DakU 

ltendislne geniş ır.lkyasta maddi yar. lo bilir. (İn;el 27) reuızlne mUracaat. 
bu saçlar lıoyah olabilir, son· fiyordu? Onu henüz kendisi Ve hu sırala::da hu villada dım yapabilecek blr tı3yanıa evlenmek • Herhangi bir mtl<'ssesede kltlp o. 
ra bu ceset An Gisburna na de bilmiyor. Yalnız bütün es bir kadın öldürülmüştü. istemekte\llr. ı.ıcıttupırı. (R. Deslna • larak çaıışmr..It isti;>orum. Daktilo b!. 
2aran biraz d •. &a şişmandır, rar, An Gisburr;un telefonla Şimdi müfettiş doğru düşü tör> remzine milrecnııt. r ve seri 7azı YR 'il. Bonservisle. 
boynu da hiru7. nalmdır, ha•'". söylediği sözlertlcdir. An her nüp düşünm~ciiğini tahkik rım vardır. lstiyenler (A. llyaa) rem. 

A b d b" k d d H k . 1 I *' ve i ~çi arıyanlm: zinc mUracnu.t et.slruu. 
ta oyu a ır parça ısa ır halde ortagwın"' t"'lefon etmi• etmek istiyor u. av ın vı • -z v .. " "I ıeı Elinde 6 MM. llk pre~ksiyon :f. Lise bıtlrme imt'.nanmda bir dera 
zannederim. olacaktır, onu ~elef onla vil .. Inda oturduğu iki gün içer • maklncsı ve fllmıerl olup da satmak ten muvaffak oınuıamı~ bir genç, 

- Fakat eldivenlerinin, laya çağırdrğı da anlaşılıyor. sinde Mis Gislnnn kendisini ıstiyenlerin (Film) remzine müracaat imtihanını veıınceyJ kadar, tahslli tıc 
kunduralarmır. i!1Umaraları Bu dav.e'&.in sebel;i anlaşılırsa göstererek, yahut da göster- ları. mUteruıslp b.r ış a.ramnktndır. Asker. 
An Gisburnun kunduralarma meselenin düğl!mu çözülmüş miyerek •·illaya gitmişmiy _ * 2i yaşın.ıa bir bılyan. kasadarlık likle ili§!ğl :-:•)k~·:.r. Ortnmektep taıc. 
eldivenler;ne tamam ile uy • olacaktır. di? Öldürülmesi bu müddet veya. tezgaht,\rlık yapmak istemektl". besine ders verebilir, ~Kndak) remzı. 

dlr. Tür.kc;:c, fransızcı>. '\'e rumca okur ne mUracaat. 
gun geldi. An, Havıda beraber sigor- içersinde mi vaki olmuştu? ve yazar. ·(8ilmer) :remzine müracaat. :f. Ortaokul ö~retmcr.liğl yapmış bir 

- Bu hiç bir şey ishat el· tacılıktan b:ışka bir işle de Bu ihtimal kabul edilse bile "' Askerlikle nUı.kas! oımıyan, rı. yüksek tahsil talebesi ortaokul talebe o?: 
mez. uğraşıyor. Acaha ne ile? Her bu sırada üçüncü bir şahsın ya.zlyesl kuvve~i. llııe ır.ezunu bir genç terine ve dışardan b!tlrme imtihaw , 13.30 Karışı~ pr 

Havk öfkeli öfkeli konuşu· halde pek gizli luUuklarma da evde bulunmuş olmn~ı resmi veya. huııust hlr mUessesedc vereceklere ienı verchutr. Evıere de Fasıl sau, lS.40 Sving ~df 
Yordu

•• •• k"" d"" E .. .. .. d ktıtiplık gi!:>i ulr ı, nramaktatlır. <N. g:debllir. (A.B.) remzine mtlracaat. (lktısat Saati), 19.lii ,, 
göre bu uğra§tıkiarı iş meş • mum un u. u uçuncu a a. Türlt) remzine mCrncaat. kuarteti, 19.SO Ajanıs. 19·~ 1 

- Mulıakknk hıldiğim bir ru bir ticaret olmasa gerek... mı An da iceri:?e alını~ ola. • Lisenin son sınıfında bir genç lta~y!ı:1:~lga!:1~~~ke=~~ TUrk muzı~t programı. ı 
tek nokta var. Bu ceset be • An villada havkı çağır • bilirdi, Havk da. Eğer katil öğleden sonra. çalı§;na!: istemektedir. len bir zat, noter datrclcrlnde ve ter. gazetesi, 20-45 Suzlnblt ~ 
nim yardımcım olan ve şimdi mak için de kö:- his olabilir. Havk çıktıktan sonra cinaye (N.L. 85) remzine müracaat. etime evlerinde çal1Şt7 . .ak istemekte . 8arkılar, 21.00 Ziraat T 
tatil sey:lhatinde bulunan Binada iki çerçevenin niçin ti işlemişse bu işin gece ya • * 30 ya§ında, çalışkan, ciddi bir dlr. (S.S. 6> re:nzln5 müracaat. Temsil, 22.JO Radyc saıotı ,# 
'An Gl'sburnun cesedı0 deg-ı"l • 1 l ı~ 1" bay, huspsl vcyıı.reS!'li mllnasebctıer. • A.l!kerliı+i sırasmaa evrak ve mu 22·30 Ajans, 22 415 Radyo 

Yeri degvistirilmiştir.? pı mış o ması azım!je ıyor - ~ trası, d' • d de kalorifercilik aramaktadır. Sultan. amcl!ı.t işlerini mUkemnıelen öğrenm~ 
ır. Pointerin ald,nn birdenbi. u. ahmctte cezaevi luı.r~ısmda bak.kal ~ 

B d • • • • ? ( ) olan bir genç, herlungl bir dairede 
- un an emın mısınız. re bir fikir geMi. Müfettiş Devamı var HUseyin eliyle (K. S<'zere) müracaat veya kll.tlı>lıtt yapmak ıst 

K ' · B. çatışmak ıstemektedır. Oc;; nüfuslu 
- a'"ıyen cmınım. ır lıafı"f, sol"un bir ıı:ıgwın parla. •Desinatör ve ltı;ınaş dokuma mn. (5.S.) rcmzıne mUracsaL 

d 
t> : lSTANBUL swı·• .,.,.,....,,,,.sı allealnl geçlndJrmek mecburıyetlnde o "" 

kaç gün içersin e siz de e. b' 1 d ..,. ... .,._.,.u..,. klnelerl ustası bir b3y iş aramakta • * Uı;uo zaman Avrupa...-
- dığını görür gl ı O uyor u. ~Jlll'lfffır: lan bu genco tş vermek Lsteyenıertn min olacaksınız zaten. Ümit Çok hafif bir ışık. Fakat bel. dır. (R. Desinatör~ remzine mtlraccı.nt. Ramide Cuma mcıh:ılles!, Bosna sokak mektcplenle hizmet et.nıl§t r1 

ederim ki O Yakıt katili ya • k" d w l ı k tl ~~ Ş E 11 t r. * Lise mezunu bir genç, herhangi 29 numarada Rabri Erdlnce mektupla işlerinde çalışını;,, vesikll~ 
ı e çoga aca.{, uvve ene. T t Y A T R O S U bir mUesses~de, c;:alı~rr.ak üzere iş arn. bir bay bir kaç sna.': lçln "' 

kalamak ?çin çok geç kalmış cek güneş gihi parlıyacak hir 1 0TR~ .P1 
KEi. ~ı~·oş,\ı maktadır. Ort& ve lise talebeslnc ma. muracaatıan. ~ aramak~adır. <K s.G.l 

bulunmıyasınız. k 'AD -· ..., tematlk demi verebtllri. (P.K. U) ~ Kolay metod ile frruısızca, ingl. ınUracaat. ~ 
H ı k 

• ,, .. .. ışı ... Akşam 20,30 da t llzce, ıtaıyancu Jcrs vertllr, tercUme s •· 
av cm ço &lmımı goru. An Gisburn belki de villa- rernztne müracaa . * Bir Bayıın !rans:zc 

nen bakışları Pcinterin ha • HAMLET (5 perde) * 19!l0.19U derıı yılı, eylUl <lcvr<'. yapııır. Her ttirlU mektup yazılır olarak husu:ıl d~rsler ~c 
da gördügvü oyma tabloyu ~ sl bıttrmo imUhanındn. ilonale knlan lK. G.H) .·eınzıne mCracaat. T ı be t am d 

kı~larile karş'l'laştı, sonra si- ~ a e Y az z an a ~ - - çok kıymetli bir ~ey sanmış, lıtiklôl caddeıinde blr genç, talı.slUlo mut nasip ücretli • Eski ve yeni yazı!an bilen, lngL llmren K . H) remzlne ıı:ı 
gortacı ~ıeniden söze başla. onu yakından muayene et • bir i~ nrnmaktadır. (S.S.) remzine Uzceden nn\lyan, Anluıranın bllyük • 30 yaşmda. ~tanoul~ 
dr Komedi kısmında u t bir otellnden !ıonservıst bulunan 50 ıdft 

• mesi için patronunu oraya Akşam 20,30 da m racaa . doluda §Oförıuk ve ma 
- Her hal:!e ifade veren- ı L k • Ortamektep mezunu, mühendis yaşında bir zat, npartıman kapıcılıgı mış, her nevi otomob!.ldeı:ı IJ 

Çagwırmıı:tır • ayng genç 1• K'b l k b d l (5 d ) \il ler, şahsi menfa.atleri nokta. 'S - ı ar ı u a ası per e ve müteahb!t yanında çalı§mııs bir veya buna .nuuıaııu lı!r iş aramakta. i§çt, ehven Ucretıe he:- ııe .., 
ZID SeVİnrten dogwan heyeca.. ~ dır TUC'"'r ~e avukr.t yıınmda ralı. !,.. sından yanlış ifade vererek :r ~ genç öğlede:ı sonra çalışmak Uzcre • """ " mak istemektedir. Ya:.ııız 

1 Z 
mm korku sanmış olabilir! Bevoğlu Halk Sinemc:;ı bir I§ aramaktadır. cw En son Daki. şabillr. Beyoğlunda Kr.ıyoncukulluğun vcı kaza neticesi kt!.lakınt' 

sizi aldatmış o!ncak ar. ira Evi gezerken Havk, \avan Bugün mat!ne 11 de, gece 8 ~c: ka) rcmz!no mUracaa:. da Daracık co.ıınıı: 2 numaıada Rıfat mıştır. Matoan ve kttaP il 
Mis Gisburıı'u tammış olan kapısma baktırmak için Ha. ı - Lorel He.rd!; Znfer Döntişll. •Ticaret llseıı.inin l'On sınıfında, 20 Kurtak. ya mıırn.car.t. çaıışab:ıır. (S.F.Y. ) re.'llr.ıııt 
hiçbir İnsan lıu C(•sedin o ol. lidayı odadan çıkarmıştır. (Türkçe) y~ınd& bir gen":<. mu!:ıasebe, muhabe. • ünıversi~e fen fakllltesinln kimya • !taıyada canslı gıırrı:ıO~ 
duguw nu iddia ('demez. Band B b l b. b h 2 _ Pamuk Prencıt'.ıı, Yedi cuceler. rnt hesap ve daktilo iyi bilir; bir ti. mühendis Şl:~sine devam eden 21 !§terden an.ıyan, ;>lan ve~ 

u iyi u nnm•ış ır a ane boş yere yiizi.kten ve eşarp. carethnnede v;,ya lılr müessesede az yaşında tem.z blr ge .. .; her gUn öğle.. keple mtnya~•!r rcsımıeı 
idi her haldt.. ! .. ı te kt dl d ·ızık ı 1 kt ,, tan bahsetmcğc kalkışmayı. bir Ucretıe çalı§ma.. s me e r. en sonra t r yaz ye, mya natl(flr blr l>lrkette ve:; ••t' 

M 
Bununla hernlıer noter ka. O (11.D. 32) rerru:lnc mU.racaat. dersle;t \'crcb!lir. F.:\'ierc de gider müessesede çcı.lışmak ... 1 

nız. Bunl(u pekfıla is Gis • tibi villaadn hiçbir şey çalm. G Z HEKIMi • 31 y~ınd3. clddt ve çalışkan blr (Kimya • :ı1Uh.) remı.ıne mUracaat. Taşraya gtd~oııır. ı L;~ı,ır.0 

burnun obbilir ve pekala mamış olduğunu söylüyor • Dr. Murat R. A vdın [;enç, odacıl!I\, apartımnn kapıcılığ: * Lise nıe:zuııu btr genç, ehven fiyat zlne milraea:ıt. 
tahkikatı yanlış bir yola sü. du. Evdeki eşyanın listeleri B<';)oğlu l'annakluıpı. lmam sokak veya gece bckç!llğl ıırn.maktııdır. es, ıa çalışmak ıst.cmektedlr. lF.1' • .M,B) • Lisenin t"n şubcıılı:dtıı~ 
rüklemek için kasten bura • ve bu listelerle eşyaların kar No. ı. Tel: 41563 ğaoğlu Zektbey apardtıman maldlye it~ remzlne nııir.1.:cıat. genç. tık orta ~·e !Ls.ı dt~ ~il 
da bıraktlmiŞ bulunabilir. raz komisyonunda o a.c.ı Ahme e me * Bir genç, reı:ımi h~r daire veya ınatematlk ve coğrafyıı rl. 

Poı.n'·er sorc1u •. şılaştırılarak tc mam bulun - tupln. mUra::ıı.at. busııst bir milesses•dıo mUterctmlik KüçUkpnzarc'a H?.cıkııdıll 6 
·" 1 de Tavanlıı,;"~me Joka~ıı.d~ 

~~is ~islıurn lıisiklete ~~~~~~~-~~~~- ~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~-·-~~~~~~~----~~~-~~~~~ııevdeMehrnn ~~yn-

biH:~!~;i~uccsedin genç Hikaye 1'( genç avukatın ı'lk da"ası 1 Nakleden: ya:ıı!;~ı:t:tılı~ny:~~:~ Kıza ait olmntlı<{mda ısrar V L. I .. , -.ır mUessesedo <,:.alışmak ı.s 
.. -sr.-• ıôRZ> rcmzuıe a:Oracaat. rC 

edişine rağmen baş müfettiş ----.J . KAllpıı« ve sstış 1''~ 
mazı sıgası knll~narak sual Devrinuzde avukntlar o kadn.r gün Haluk Adil, Bankalar cadde - evine giderken acı bir ha.her duy. tazmınat koparmak kurnazlığiyle olabllecek oır oayanu uıt-.:.ı 
sormuştu. Hnvk hu suale te. çok ki, bir yc>ni nvukntın işsiz oldu sinden iniyordu: çok neşeliydi. Bu du: yapmışt:r. Bu sebeple masumiyeti Sultanlıalllt\mtnda MarpJ~~., 
reddüt etmeden Jıal sigasile ;;tımı duyarsak garipsemeyiz. Bu arada gözU köse başında toplan • - Hııliık Bey, babanıza otomo • aşikar olan bu ''namuslu esnaf" 1 şılı han 83 numarayc.ı n!Ur'ı• 

d
. .veni avukat dn Huluk Adildi. Bü. ır.r.~ bir kalabalığa. ilişti. Yaklaştı, bil çarpmış... böyle bir ı:ıuı_:la itham etmek hiç te • On yedi ya~n.d!L or 

cevap ver ı: v k. rosunu açalı bır scıııcı olmu. tu. Fa- ordu. Bır otomobil knznsından a ıt kaybetmeden derhal hat- doğru dPğildır. Böylo mnddi hir ıklnc! smıtını bltlrnıl' 
- Evei, dnima bisiklete b:ıhsedıliyordu. Yaşlı bir ndama taneye ko~tu. Evet, adamcağ:z ga,·c peşinde ko.c:uı1 kendı·sını· oto- sundu.o me~un Vı! noter ...1 

b
• z l d l:at isler ~ok kes:ıttı. Bu müddet ol o; PJ 
ıner. aten ça ıştığı iş e zarfında bir tek muştn 

1 
bile kapı- otomobil çarpmış bir ayağını çJğ • Bankalar caddesinden inerkC'n dik- mobil tekerleklerine atan kimse • oeş ay staj görm•ış bU' ~ ,J 

onu bisiklete binmeğe mec • sını 'almamı tı. Adamcağız da i - nemişti. Derhal sıhhiye otomobili kat.:_iz bir şoför üzerine bind"rip !er bert> el ederse, vay halimize! veya yazıcı oıarıı~< çıııı:tıı 
bur etmektedi:. C_ ünkü biı· yetiı.miş, ihtiyarı hastaneye nak • ayagıru çiğnemişti, Tesadüfe ha • i.\ tedlr. c~. ı!?6J r~n.zıne aı .~ 

çinde sakladıgı ve parlak Umitler !etmişti. O anda polis .:oforün ıfn· kın ki, hadisenin kahramanı Ha • • lnhkeme, bu notainazarm doğ. • k k k ôS:ı,, 
Otomolıil fazl ... dı"kkalı0 rekcr. b ı ·- ··k b l' t k b·ı· " ' rulug-ıınu kabul ederek §Oföriln be- Er ~ şap acıtığır. ~ ·~ :r es cdıgi ,u sek c :ı 1 a ı ıyC'. ıC'sı·nı alı,·ordu Şoro··r de kaza'"·a iiık'un, biraz evvel müdafaaFını ka · · d tııtO 
H 

" ' ' ' " · ·~ raetine k"'zaz--1 · t . t t k lşçıye ihtıyuç \oar ır . ~ 
alhul<i bisikletle gezen bi. tini göstPı nıck icin fırsat kolla • bizznt ihtiyar yolcunun sebep oldu. bul ettiği şofördü. • " ı;\.Jerıın nzmına o - · · unı' 

risinin bir barnnk su, bir fin makla m guldü. Gaek zekasın:ı ~?:unu anlatmıya çalışıyordu. Bir - Tuu, Allah belfu;ını versin... J'fini rcddetmiyc \'e mahkeme ma. ~k1:ıı caddcm1je 441 c 
can çay istem h, yahut sor • gerekse h tıblik mezi)etlerine çok aralık Halük şoföre yaklaştı: İhtiyar, oğlunun muvaffakıyet'- 'iarifini ödctmiye karar verdi, 

1 
a arı. 

mak için ötede beride durma P."üvenhordu. Bu scb plP ilk c>line - Beyim, bir avukata ihtiyacı- ııi öğı·enlnce sı>rt sert yüzüne bak- Hıı!Ukun bu ilk muvaffakıyetiy- Müteferrik: 
dü. eı;ek mu terinin davnsını kazı:.· nız varsa, C'mrinize fı.mııdeyinı. t.ı: ci. Gl'nç avukat ı;ofö"rün derin te • de ' 

sı fazla nazarı dikkati cel - - d d" f k t cı·· ü ş f · d D h f sekkürlcrı·n 1• kabul ettı"ktcn sonrn * Hnl ve \'aktı "trlfl 0ı r.rıcagın nn emm ı; a n uşm - o öriin nııımrında Haluk o :.ı- - >U erifin müda aasını üze • • " 
betmez. Ortağ•nı bu vesileler )Ordu kı ... Bicare ihli)ar babası l:ikadn gökten l.bmış bir hııliı.skıir r 'ne nlacağına inanmıyorum, tabii. babasına yaklaştı: konforlu bir opnrtınuı.ııd~eı: 
den isti fa.de e-lerck herkesle Tevfik Adıl, oğlunu bö) le işsiz gör oldu. -- Babacığım, i6 İıjten geçti ar- - Eh baba, ııinıdi beni tebrik sesiz orta ya 

11 bl.· erit tıtt 
konuşur, :>nldrın ııigorto.lı o. mekle ve ) azıhnnr-sinin kira bc>de. _ Rica ederim. müdafaamı de - t k. Ne yapalım? Esasen bu en ctmiyecek misin? Gördün mu ne kendisine bakacak ctddi !t' 

ı 1 1 d. ~ 'h · 1 t d" · nihavct meslek meselesı· Onu ed '"Sffi'"' avukat og- lun \·nr ma .. ~allnh '· re.maktadır. Galata P
0 
.,,ti 

up o maGığını öf:renir, hu su lini b lc>mek ve ıger 1 tiyaçlannı 1 u 1 e e ınız. " · ' r • " B,~"'b.asr: ~ t!'i33 adresin". mektur>lll , .. 
t · tn k b ı t· d ı k" h · detmiye hiçbir suretle hakkım ' 'Ok " retle bana iş bulurdu. Emin emın e 1e mec ur ye ın e o - - Pe ı . siz bana ırnkın, hıç ol 

olunuz M;s Gisburn benim i. makla ne kadar ıztırap çekiyordu. mc>rak etmeyin. Bıına itimat edebi. tur. - Evet, oğlum, bak unutuyor - Aldırınız: 
Her ak am onn sorardı: Jirsiıtiz!. Bir zaman sonra mahkeme snlo- dum. Dur, sana tebriklerimi suna. ~ 

çin çok kuvvetri bir yardım- _ Bugun de mi gelen olmadı? Sonra kendi kendin(' bir besmc- nunda buluştular. Kaznzede ihtiyar yım. Aşıığıtıa remtzıert ''rıl' 
cıdır. - (' en olmadı baha! Ne yn- le tekti: mahkeme huzurunda şoförden beş Diyerek üzerine dayandığı bas- ıruyu~uıaranttm ııarrı~ 

Pointer sigortacıya başka palım? :Mnnmafih ben gene ümidi- - Ben de nihayet mesleğime n· ) üz lira lnzminat istedi. Fakat ko. tonu kaldırdığı gibi vnr kuvvctivle ml'ktupıan tdatthanero ııel' 
Sualler Sorma.l·, ·, ı'kı" adam mi k mi• onım. Sonra valnrz ben 1 JI 1 ük' •• bbl ı nmımak sırası Haluk Adile gelince, oğlunun bıışma indirdi. • ıan dahU) ııer(tio u~ ti 

... ., ol tı ıyorum. e c R ur, :yara m. d 1 k 1 Kadar ye 9881 l7 dN ..oo 
derhal ;ıyrıldı. Gnş müfettiş d,.f,•lim ki.. Balrnana, "İmdi hC'm Yalnız ne yapıp yanıp bııtün isti - c l nn 1 coşarak bütün belügat - Seni hınzır neni! Kendimi ıarL 
öğrenmek istediği noktayı vuk::ıtl r bol, hem de insanlar a. dat ve ustalığımı kullanarak ilk kabiliyetini ol"taya döktli. Salon - ;stiyerck çiğnettim ha? Öyleyse ) 
ogrenmis. bt h•nuyord-.ı. An r ınd ki ıht laflaıı kendileri mii tcırim olan bu adamca1ızı her- daki dinleyicileri derin bir heye · al sana bir daha' (SUndils 12ll22 ç;ıylil; ) 

lletm g-j teıcih i)oıhır. hangı b r fena fLkibE>tten kurtar - cnn icindr. bıraktı. Şoförün böyle Genç nvukat artık babasından (Unsal) tMK S-:i) (T·ı· 
Gisburn Havk'm or'~ağı idi. 

1 
_ Yr.hut da iht..ır.al. b;.u,;k<l n • malıyrm . bir mesuliyeti kn.tiycn kabul ede - bir hnyn· beklemek eai.ı: olmıyaca.. (Sadık 2i) (Rek1.,ra> 1~ 

Havk da mobilyaiı ••illnyı hır "Uk=tıhrn a.ş vunıyoriar. Diye mırıldtınarak i tahin, cmni· mlyeccğini zira ihtiyar yolcu adeta ğrnı anlayınca, dayc.ğr yedikten <Ticaret 461 (Ç. 3~) . ı..ı.l 
ay :çin kiralanır~ fakat ora. - - i' er ncys~ • Elbetl hir ılrı c ti . ve yilksrk bir manC'viyatla istircrek kendisini doğrudan doğ. ı;onra, haksız olarak teeavilze uğ- ı T .B.J 1 N. Kalpakçı) ı~ ·,.ı 
do. y.a.Im~ ık1 g"in oturmı'"'· 'fü 1. da ~~lrl .. t'! ]1 .ı. l l.ıiı ;t - ~ v vı deruhte clü. ruya otomobilin önüne attığını iznh radığr için, babası aleyhine dava zıcıogıuı (Hnmd!') (T •" •t 
_!I "1 Ö"'e•·irı. bıivuk mÜJ0dC''İ baba - etmive çnlıFtr. l!ıtivar. bu lıarckC'• :t"mnğı münasip gördü... CC" l f P. B, ) •1 '' vi.ıl~'t gönnf're eitti\ı::t.-.11 f 1 ~ " " ., " uven • ı. ' . o..ı.:t ,,: ı.l:o. ~ec;.:ı,1Ufcı: <'1d•ı. !:'ir F!"n i);Jdl,.ıp <lmuıını nlmak lizer(' ti ya bir intihal' fikriyle yahut bir İF. i artık yolun:ı. girmişti... (B.13.) ıs N'C'.ıı~ıı,\ 1hl 

~f~~~nd~ç~ı~~. ~-~~~~~~~~~~-~~~~~-~-~----~~-~---------·~~--------------~!D.~) (i~cl27) (A~~ Her ey Havk m ... -illay, ~ 'S.A.) tNarın) (F.G.D·> 


