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c u· 

JAPONYANIN 
SiBRiYAYA 

HüCUMUNDAN 
KORKULUYOR 
A~erikada 
Ruz velt n 

riyaset rde 

ingıiterenin Mühiın bir toplantı 
1'vrupa seferi 1 yaoıldl 

o!ama 1 
---0---

F="ransadaki 
ıngıliz seferi 
kuvvetler 
kumandanı 

Lort Gort 
Mühım 
ifşaatta 
buıunuyor 

~dra, 17 (A.A.) 
'iti'~ter ajansının askeri muhn 
~diriyor: 
t liad:ıki İngiliz ku\'vetlcri 

't~ 11ltnandanı Lord Gort'un neş • 
~Ceeği çokta.nberi vaadolunan 
fı b·telgraflnrı DUnkerk destanı 
~ a/len Flnnder ffıcla.sını kuvvet 

~· dı~ıatma.ktadır. 
qile~dı bUyUk Britanyndn nc§l'e • 
~t lelgra.flnr İngiltercnln malze 
~~e 1!1Uhimmat fıkdanı içinde 
~dugu harbin ilk safhıısınn na. 
'le halihı.ızırdn kıyas knbul et • 

ti'.ıgl <!ek kndnr kuvvetli olduğunu 
~1;~ktcdir. Bu telgraflar iyı 1 

iaı • a.rnış alelacele bir Avru
't~e d11asından bahseden münekkit 
~ f e cevap vermek hususunda 
~ ı.-7~~alı olacaktır. Bu telgraf -
~l -.ı.nder fılciasınm başlıca se • 
~lt~ti . !lUnlar olduğunu göster • 
l Cdır: 
l'ı);;; licr iki cenahta müttefik 
~ tnın nokssnı. 
'~; liiçbir müsbet esasa istinat 
a en BÖicle "Veygant planı 

1 ~ f aponqa 
bögie blr 
harekette 
buiunursa 

AmArika 
müdahale 
edecek 

~ 
\'a,ın;ton, 17 (A.A.) On: 
DUn öğleden sonra Ruzveıtin riya_ 

setinde yapılan mühim toplantıda 

Jıı.ponya.dakl kabine buhranı ile Rus 
cephesindeki vaziyet görü§WmU~tUr. 
Toltyodan gelen haberlere glSre, Ja • 
pon hUıromct merkerJn~~ m\Ur!t un • 
ırurl:ır tarafından i ri aUrUl p nokta 
nazann h!kim olduğu ve buı klpı. 
selerln Jııponyanın pek yakrnda ' Si. 
blryayıı mUtevecclhcn harekete geçe .. 
ceğtnl bile iddia ettikleri siyaa1 mah· 
fıll.:ırde söylenmektedir. 

Du itibarla aynı mahfillerde Amerı. 
kan zimamdarlarının büyUk Okyanu • 
sun vaziyeti ile nlft.kadar askert ve 
bahı1 tedbirler nlmalan beklenilmek.. 
tcdlr. DUnkU toplantıya iştirak eden · 
ler hiçbir §ey söylemek istemediklerin 
den, bu işi örten esrar perdesinin kal.. 
dırılması mUmkiln olamamıotır. 

Kongrenin siyaet mahfillerinde, u. 
znk§arktııki yeni vaziyetin vahim 
oıduğu mUttcflknn teslim edilmekte. 
dir. HllkQmetln mutad aözcUsü ayan· 
dan Hill demlı,tir ki: 

"Vaziyet ciddi görilnUyor. Çünkü 
Japonlar Rusyanın yıkılacağını Umlt 
ederek Slbiryayn taarruz etmek iater 
gibi ı;örUnllyorlar. Bu hal Amerika. 
nın mUd:ıhales!nl icap ettirecektir.,, 

Ayandan, in!lrntçı Nye'ln kanaau. 
Dennn 2 nci sayfada 

Tahrana tnglllzlerln ı:e'tirdlklPrl 
lllnd krtantı 

ingil 1z gazetele
r· nin fıkri 

Hükumet 
Moskovadan 
taşınsa bile 
Ruslar gene 

sulh 
lJapmıyacak 

. 
Londrtı, 17 (A,A.) 
Bu sabahki İngiliz matbuatı Mor. 

kova muharebesi ve bu muharebenin 
Uzak§ark vaziyeti Uzerlndekl tesirleri 
ile uğra.§maktadır. Deyli Telgraf dl. 
yor ki: 

BugUnkU Sovyet hUJrometı mllstev· 
il ilP. müzakereye glrl.§mlyeeektır. 

Eğer düşmanın ileri hnreketl neticesin 
de hülromet Moııkovadan aynlmağa 

mecbur kalacak olursa. bu hareket o _ 
nun bu :mUcadelesi zaterle netıcelc • 
nlnceye kadar çarpıımak azminde bu. 
lunduğu manasını ta:r:n.mmun edecek· 
Ur. Rus ordularında hiçbir !.nhllM e. 
~ri yolttur. Halbuki Hiller ancak böy 
le bir vaziyet 'kal"§ısmda sel gibi a • 

De\·amı 2 nci sıwfada 

ı ......._ irtibat noksanı. . 

ı ~.Gayri kô.fi techizat ve gny [ ] 

~~~~~:~·~;.:ndon Gazelle" ile Q Ün ün filan o s I 
l'aJt gazete,. tarafından ilfwe _ 

Karagllilrlllte 
50 kilo beygir 

eti llalaada 
~i .1 Ve romancı olarak d'lan Hay 
r1

1
.c ınaruf General Bcith'in ç:. Vaz mı 

'hın risalede nrl}redilmiştir. 
ı~ttCZcümıe diyor ki: 
hi\· bunkerkde iken o zaman r -

afe nıızın olan Edenden b ' r u·ec11g 
1 C alınıc;tı, Eden bu tel.graftr 1 ., 

0

~rt-i1e_m_a_iy-et-in_a_ek~i_k_u_v_. -vo,.-(ar t)• ne, nını 2 ncl sayfada 1 JI. 

erika .. . 
cısı 

[i apuriarın 
~. 

liah,anaırıJ-

lf tnasına 
\Qıa,- verdi 

\ 
ı. lı, 
~ b1ı tt11n, 17 (A.A.) 

'ı.t~c~an ınecUsi reisi Rnyburn dUn 
l~ er toplnntuımdn yaptığı be 

iıı%ı lllebusan meclisinin bugün 
~,~ rızı Bllll.hııındırılmaaını 100 iltı 
l'ıııı.ekscrıyetıe kabul edeceğini 

~lir, 

'·"za.0 Bir Muharrir 
I JV l~\'\"ORK llerald Tribune ga. 

u•te i, Rus ordubnnm .Al. 
m:ın taarmzuo:ı mukA\'emet ede 
bllec·ebi ı,üpheli olduğu ic:ln. Anıe. 
rika hükümet inin Sibirya dcmiryo. 
Jile m:ılzeme naklini tehir ettiğini 
haber ,-eriyor. 

Hundan birk:ıç ı;üo en·eı de A. 
merika ftyanındnn bir zat, Rusya · 
ya. malzeme göndermenin doğru 
olmadığını, çilnk\i bunların hc11 
Almanlann eline "~eccğini "ö~-
lcmi;ı.t 1. 

~ark cephe inde Ru!I nıuka,·e
met"inin kışm da de,·am edereif ni 
resmen beyan eden Roz,·tlt aldan. 
ınıc;:ı ve o~nn alclandıl;"lllı hükiımet 
de, kendisi de anlamışs:ı, Mosko\'a 
konferansında \'erilen kararlarm 
suyn. ılü~tüğünü bildiren hu haber 
doğrudur. 

l•'akat bu haber doğru olma.sa 

bile, dcınokrıı..-.ilerin yardımı, şark 
cephesinde Rusya l~in felaket hıı.· 
llııj ntınıığa haşlayan bugüıılili du. 
romu değiştirebilecek mi? Yine 
tn~iliz knynaklanndan ,·erilen lın
berlere göre, ·ovyctler Birliği 
harp sannyiiniıı lförttc Ü\,'ii şiınd1• 
den Almanlarm f'lindedir; bu""üne 
kadar Alnuın ordusu 14 bin Ru~ 
tanin. bir o kadar tayynre 'e sa· 
~·a..<.ız diğer harp malıeme.i nldığı. 
m w~·ıı tnhrip etliğini ldcfüı. etti. 

Halka satmak için 

Beygir kesen 4 kişi yakalandı 
Amf'rilmn \"C İngiliz yru-dımınuı, Halka bir müddettenberi beygir eti satan hir şebeke 
kızılordunun bu zhnnlarını telfıfi d 'k 1 G ·· '"k b k' , bil ıc,· • ü 1 1. 1 ~ 11 ı mey ana çı arı mıştır. aragumru te oturan azı ımse 
e<ıe cccı:;ı es:ıscıı ıo; p ıc r ı eg d'k · · · · · 
mh:di? · j ler, son zamanlarda ye ı lerı etlerı zor lıazmettıklermı 

Bu~i.in bi~ok nu... ;,ehirleri \"e görmüşler, bunun üzerine yedikleri etin cinsinden §Üphe 
bu arsda Kont elci Elchclic\' plilnile l Iemeye başlamı§Iardır. 
Kat~rinıı :.r.:nnanınd:ı \ilcude get.i •

1 

Nihayet dUn, KaragUmrUkte Sultan 
rilen l<QMI Odesa ~ehri ııle\ ler mahallesinde 17 numaralı evde kaçak 
i~inde çarların ~:e Sov~·etı.erin biı~ olarak beygir eti bulunduğu zabıtaya 
St>ned<"nberl \U<'nde gehrdilden haber verilmiş, zabıta memurları ani 
iımran esC'rleri dört ny l~inclc bir bir baskın. ynpmışlardır. 
l>iil ,.e ankaz yığını haline gelme. 
ğe ba~ladr, Topyekun harp "isle -
n1inde, ya.lnız ~yi merkezleri • 
nin değil, biitiln ~hlrlC'rin rotil d~ 
hesaba katılır<;a, bu kadar büyük 
tahribattan sonra bac,laya.n demok .. 
ra. .. i yardımmm bermutat pek gec 
kaldrğınn jruınmnk liixrmgelir. Jlu 
hıakımclan, Amerikan gazetesinin 
,·erdiği haber pek de yanlış olma. 
n gerek, 

Baskın netlccslnde evin mahzenine 
saklanmış olan 50 kilo beygir eti par 
çalanml§ bir ha.ide bulunmuştur. 

Bu suretle kaça1c ~t satan §ebekc do 
meydana çtkanlmrştır. Bu §ebekenln 
Cemil, Mehmet, Salt ve Rıtkıdan mU.. 
teşekkll olduğu onlaştlml§hr. Suçlu • 
lardan Rıfitı mUstcıınıı hcpsl yaka • 
lanml§tır. Rı:tkı da. aranmBkt&dır. 
~ Devamı 2 nci sayfada 

Yeni Japon 
kabinesi 
kurul~u 

Başvekô.iete 
bir general 

geldi 

--o-

Ruslar, karade
niz voliyle 
aldıklar 1 

Mlbimmat ve gıda 
ma~de:eri 
sayesinde 

Muhasara 
çenberini 

birkaç 'efa 
kırdıl< r 

Fakat 60 aünlük 
geceti aunaüzlü 
harp sonunda 

Sehir 
:it 

diis ii 
Bil.kreş 17 (A.A,) - Jtl'ı>men bildi· 

rlll)or: 
Odesanm 1§gall için yapılan muha_ 

rcbe, muvllffaklyeUc hltamn crml§Ur. 
Gilnlcrcc devam eden şldcl tli bir, 

top ntc§lndcn sonra Rumen kıtaatı 

Odcsanm rnUdn!aa. hc.ttını ynrmnğa 

muvaffak olm~ ve şehirle limanı iş. 
grl etmiştir. 

Sovycller, rlcatlerlnl kolaylaştır • 
mak \'e Rumenlerin ileri hnrckcUnl. 
taciz etmek için evleri ve smal mUcs
aeselcrl ateş vermiştir. 

Odesa ile cn·nn Alman batarya.lan.. 
nın !asılnınz ateşine mııruz knlml§ 

Denmı 2 ne! sayfada 

• 

Rusyada 
Eli silô.h 

tutan 
her erkek 

Askeri 
talim 

aOriiyor 
.Stokholoı, 17 (A.A.) - Ofi: 
Şimdi, Mosko\•a etrıı.fmdıı bıışlıyan 

muharebe, oUmuıu ltıb!ırlle, aark 
cephesinde §imdiye kadıır glSrUlen bU· 
tUn muharebeleri geride bırnkmnkta. 
dır. Bu muharebe, İsveçli ııskeri mU • 
tchassıslara göre, mllyonlarc:ı askerin 
lştiralt ve bUtUn Mosltova. hnlkmm 
mUznb~rct ettiği muazzam bir \"Urue
ma manzarası nlmaktadır. 

De\'nmı 2 nci snyf nda 

So'·"~et 
tebligi 

MoııkO\ n, 17 (A,ı\.) 
16 ncl tcı;rin r;Unil çurp:şmalnr bil 
tün cephe boyunca devam etmiştir. 
Muharebeler, cephenin batı isli 
kametinde bilhassa şiddetli olmuş
tur. Bu istikametteki muhnrebe -
terde. iki tarafa da ağır kayıplar 
verdirilmiştir, 

15 ilkteşrindc 43 Alman tayyare 
si tnhrip edilmijtir. Bizim b~ -
larmus 28 tayyaredir. 

Çete luırekiLtı düşman iııgall nl
tmdald bütün bölgelerde şiddeUcn

Denımı 2 nci say:fndn 
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Ressam Reş:d Tura 
aiıes.nin fesekkürü 

Yeni J~pon kab;nesi 

Tolryo, 17 ~A~~~lduStdanl: Harp 

- Japonyanır- Sibiryaya _______ _ 

h:.m!~~. ~o~!~'! ~çi±_i ::oe_o_:taj ~ 
• 

Yarım asır dol • 
duran bir zamnn 
çıwreslnde MUher. 
d btınel Bcrrl ı 
hümayunda, topçu 

---0-----

üÇ sabık baş 
VE: kıl 

ve kurnandan 
ve Harbiye mek. 
teplerinde, Daru,. • 
şe!akadn, a :.~rl aret s çuy

la tevk· 
ve ır.ıl..kl, resmi ve 
hJsust birçok mek 
tepte ve en son 

yükselt ınUllendıs mchteblnde mu:ı.ı • 
liml!.k, Balkan harbinde mıra.deniz 

Boğazı tahk mat yedinci posta ku • 
mıındanlığı, umumi h:ırpte ihtiyat u. 
b tıerl kııyıt ve kabul komisyonu re-
1811.ğı, Harbiye mel;tebl mQdUrlilğU ve 
n kert mektepler umum mUdUr vekfl· 
1 ği C'd n emeldi piyade tr.nb!l§ısı mer. 
hum Ressnm Reşit Tura ailesi. tedfin 
meras.mlndc bir ihtiram kıtası hazır 
bulunduran Merkez Kumnndo.nlığma, 
merasime geleıı vo çelenkler gönderen 
yüksek mühendis, nafia teknik mek. 
t ptcrl mUdllr, muallim ve talebeleri
ne, Devlet Dcnl.zyo!ları fabrika ve 
havuzlar mUdUrlUğU memurlanna, 
matbuat mensuplanno., bUtUn iştirak 
edenlere ve mubtelit vasılalarla tazı· 
yet bildlrenlere gösterdikleri bu a • 
la.kadnn dolJ\yı tc.ekkUrlerln\ bUdlrlr. 

Zevcesi: Necmiye Tura. 
Oğulları: 6ellm Tura ve Nihat Tum 

lngiliz gazetelerinin fikri 
Başta.rafı 1 net ı;ayf ıula 

kıtlığı kanle.rln el1e etmek istediği 

neticeye va.ro.bilccekUr. lngUterenln 
vo Amerikanın vazlfelerl Rusyanm 
sanayi kayıplarını tela.ti etmek ve bir 
iLkb:ı.har harbi için kahraman Rus kr. 
talarmı ycn!d n techtz etmektedir. 
Diğer cihetten bu gazete !J8yle yaz · 

maktadır: 

Almanların Moskovaya ve Denetz 
havzasına doğru Uerl barekeUerl ve 
ocsur Rus ordularmm uğt'adığt mu .. 
hakkak olan ağ'ır zayla.t, millrit Ja • 
pon unsurlanll!l. yenl blr darbe indir. 
mek zamanmm geldiği kanaatini ver
m!§tlr. Fakat bundan bu darbenin mu 
hakkak surette Rusyaya lndirlleceğt 

manasmı çıkarmamak 14zımdir. Ja • 
ponlarm cenup denizlerine veya "da. 
ha bUyUk bir Asyaya,, karşt besledik.. 
lert ihtiraslar mal~mt!ur. Cin harbi 
doıaymle Jo.ponyanm Uı:Usadl bir taz· 
ylk altında bulunması ve membaları. 
nın kurumuş oltn!Ull Japonyayı yeni 
blr taarruza atılmak 1~ elzem olan 
vasıtalardan yakında mahrum ede • 
cekUr. Bu yCDl Macarların memleke. 
U çok daha ciddi mUgkilller kaI'§l8ln· 
' bırakacağı şUpbestz olmakla bera., 

bcr mUfrit elemanlar hUkQmcU taeyt.. 
ke devam edecaklerdlr. Prens Konoye 
bU tazyiklerden eğer lınklkatcn kurtuı 

eci di&er 
\'~I, 17 (A.A.) 

Mare~'ll Petcn, dUn nk§am neşret. 
mlş olduğu beyannamede l•'r.lnsayı 

lnhlz&mn sUrUkle}&\le.r hakkında ve. 
r!lmesl kend!!!.ne bıraktlıu• kar rı bil. 
dirml.§Ur. 
Mareşal Petenln kararına göre: 

Dal dye, Blum, Gnmlen kanunu ;sa. 
a•cc tesblt edilmiş en ağır ceza olan 
mUebbed kntebcndlla:,o mahkQm edil.. 
mlşlerdlr. 

"- Bu Uç şahıs Portalet kalesine sev. 
ked llC"e klerdlr. 

G'..ly la Cbambre, Jnconet Bouraao. 
da mevkuf kalacaklsrdır. 

Mareşal Peten harp esnasında mu. 
avlni bulunduğu son başvekil Paul 
Reyno ve dahiliye nazın Mandel de 
mUebbeden bir kalede hapsedilecek • 
lerdlr. • 

Marepl Peten, bu bUkllmlerln kati 
olduğunu ve hiçbir veçhJJc değiştirile. 
mlyeceğlnl blldirml:;Ur. Mare,,.nı Pe • 
ten bu mllnasebetle n~rettığ! beyan., 
unmcalol ou climlelerlc bltlrllmlştl: 

"Bu karar, Fransanm en buhranlı 
dcvlrl<ırinden birinin sonunu teşkil et.. 
mcktedlr. Yaşadığımız devirde her 
kes mesuliyeUni yUklenmel!dlr, Ben 
tıunun misalini veriyorum ve bana 
cttl§m mesullyetl kabul ediyorum. 

Size kaU olarak şunlan sBylUyo • 
rum: lh::ı.nete uğradmızsa emln oıu • 
nuz ki bundan sonra aldalılmıyacak. 
ımız." 

Londra, l'7 (A.A.) 
V~ldcn bildirildiğine göre, ıılyast 

adalet diva.nı tarafından Dnladye aley 
hinde serdedllen lhtlmaller şunlar • 
dır: 

Daıadyen!n bqvekll olduğu esnada 
Fransa, Wl derecede hazırıanmaml§ 
olduğu halde bıırbe glrml§tlr. Sefer • 
t..rllk. ııanayl hazırlık vo huduUarm 
mUdafaa hallnc konulma.151 lolcrl saın.. 

hJyettar otoriterler tarafmdan yapıl.. 
mamıştrr. YUksek kumanda heyetinde 
t~klltlt bozukluğu g6rUlmtl§tUr. 

~----~-o-~------

Sovvet tebliği 

Harbiye nazırı general Hideki Tojo lngı•l ter e Je 
yeni Jap:ın kabinesin! te§kile memur U 

1 

edilmiştir. 

ŞANGllAYDA HEYECAN Mühim b,'r 
Ş:tngbay, 17 (A.A.) Ofl: 

Prens Konoyen!n istifası haberi ı•çtı" m a "ı 
Şangh~ycJ;ı e.nd!Je ne k&n§lk blr hay 
ret uyandırmış ve bors:ıd:ı, kıymetle. 
~in ekserisi )1lzde 10 UA 20 dOşm~. degJ ı•şı"k ı"k 
ttir. İ§ mahafillnde, umumi intlba. bed 
bindir, Slyast maha!il, istifanın bil • 
hassa blrıe,ş'k Amerika ııe yapılan yaptı 
mllznkcrelerln btıkuvv~ akim kalmıe 
olmııs:ndon ileri geldiği mUtaleasmda. E -o--
dırtsr. MU•bet hiçbir netice alın&ma. n zenginlerle 
mış olmaSl ve AmerikP.nm Ç1De yap. • 
tığı yardımın artlırıJmaBI, prens Ko· 1 b · ı• d 
noyc:ıln, mUH icaplarla, ltendi harlct ameıe ır ıren e 
siyns'"t!nln lbllyat.k.Arlığı arnsmda bir 

muvaz:me ldnmcsıne lmkln 'bırakma. soy"'ahat ed: or 
mıştır. Ç\Jngkinge taraftar olnn gıı.u. U • 
telerln elaerl.!li, Ko:1oyenln tsWe.sınm, Be.rn, l"2 (A.A.) - O!l: 
Rusyadakl Almn.n muvn!!aklyetlerln • Baaler Ncchrlbten gazetesi, muha • 
den nerl geld ği ve Alman nutuzunun fazak&r lngUteredek! içtimai inkıltl.. 
Tokyoda. arttığı mUtaleasmdadırlar. bın safhalarına mUtealllk olarak Lon· 

Diğer taraftan Çungk!nsle yakın • dra muhabirinin gönderml§ olduğu 
dan mUnaccbcttnr nuıMlllcr, PaaUikte telgrafı yazdıktan sonra şliylo demek. 
ki gergln~l(;ln fn%1ıı.lt.fn1Ut, Amerl • ted!r: 
kanın Avrup:ı.da blr mUdabıı.lede bu.. "İngUterenln bugUnkU vaziyetini 
lunması lhUmnUnl bertaraf etmek ve g8zönUnc getirenler, tngllterenln ba. 
lngtlteren1n me§galelerlnl arttırmak llbazırdıı. derin bir içtimaı ihUJA.l daha 
suretiyle Al~nyanm 1.§lne yaradığnlı doğrusu hiçbir §Cyl tahrip etmeks1 • 

_tıc_ıı_rt_m_e_k_t.cd __ ı_rı_e_r_. --------ı z1n wkua gelen blr inkılap geçlrnıek· 
te olduğwla §ahit olurlar. 

eningradda 
Rusiar. 

mukabil 
hücumlarına 

devam 
ediyorlar 

L-Ondra, l'1 (A. A.) - B. B. 
O: 

Lcnlngrad cephesinde aiddetll 
yağmur ve s1a dcva.m ediyor. Rur 
lar, mukabil btlcumlanna devam 
ederek Almanlan mUstahkem bir 
köyden Çika.rm.13lar, başka 1rlr yer 
de de basknı yaparak Almaıılan 
siperlerinden t.ardetmifler ve bir
c;cık mltraly6z ele gcÇirmlelerdir. 

~-

Romenler Odesaya 
nasll girdi 

Ba&tarafı 1 ııct •yfada 

,Muhabir UA.vo ediyor: 
Bu lnkılAbm mllmeyylz vasfı, lier 

tUrlU aktdecillkten art oıma.ıudır. Alı. 
nan tedbirlerin ma.rk.sist veya.but ko.. 
ınllnllt ilAh... etiketini tnaımasmm 
İııglllZ!erce aıla ehemmiyeti yoktur. 

tote birkaç misal: 
Va.?'O§lartndan· en zengin ln.ııanlar. 

la fDlerinc giden ameleyi hep birlikte 
l.&ftyan trenlerde yalnız üçUncn mevki 
vardır. İrat verglal son derece artmıı 
ve fazla para kazanmak zahmete değ 
mez bir bale geım1gUr. 

Kaa.maflh gemı blr takun muha • 
ta.zaklrlar, memleketıerlnln içtimaı 

mtıaava.t yolunda sola doğru meylet. 
meslnl iyi b1r na.zarla görmemektedir 
ler. Bununla beraber "İngHterenln 
latlkba11, layetcgayyer kratıık ve mu.. 
hafazaka.r bir ba§Vekll ile komUntzm 
olacaktır,., diyen Alman gazetec!sf.nln 
bu e!Szlerlnde haktkaUn hissesi var • 
dtr. 

ita a 
tebl •qv 1• 

ve rtcat hallnde bulunan SovyeUer, ııı. ---0---::n:: malzemece aıır sayla ta u:. Malta 
Rumen ordUslı için o&ı.anm a.ptı, 

bu lıarbln en mUblm h&rekellerinden .. t d • 
blrldlr. SovyeUerinharpbarekAtıpJ.An mu ema ıyen 

ne göre, Amerika "pek clddl bir vazı.. 
yet.,l<ı karvıla§n.ca lttır. 

Amerikan zlmaı::ı.darlarınt zthlnlerin 
de Uzakşarkdn va.ziyettıı lnkl§afl RWI 
yaya yardım meselesUe pek yakından 
a14kadardır, B:ı hal ödünç ve kira 
kanununun tatbikine memur ol.an Har 
ry Hop1'.lnıı1n d~U beyaz sarayda 
yapılan loplant.ıya f§tlraklnl izah et. 
mektedlr. · 
Vıadlvostok limanına giden yolun 

kapanması, ihtimaline kaflI Amerika 
Sovyet ordularına tahııls edilen mal • 
zemenin mühim blr kısmmı kendine 
saklamağl derpiş etmektedir. 

Bu dUşüncelere, Panamerlkan siya.. 
setinde wkun gelen iki hft.d!se inzl • 
r. am etmiştir: Bir taraftan Peru tııı-n 
tından ısmarlanmış olan 18 tnyynre_ 
nln Sovyetler birliği lehine mUsadere • 
sine karşı Peru bUkQmet!nln protcs. 
tosu, diğer taraftan Aır.erlkanm, em!r 
lerlnc muti bir hükftmet temini ıçln 

Panamadaki son hUkümet ,darbesin' 
hazırlamış olduğuna dair "Taymls He 
raldln,, makalesi. 

Bu polemik, h:lr!clye nazın Hal'ln 
şlddcUi bir müdahalesini intaç etmiş. 
tır. Nazır, Amerikanın bOanUnlyetlr. 
den şüphe edflcmlyece~l söylemiştir 

Maçek tevkif 
edilmedi 
~ 

Kötü u_nsurlanr' 
tesırinden 

korumak üzere 

Göz havsine 
alındı 

Zağrep, 17 (A.A.) D.N.B. 
SalAhlyeW makamlardan lfrenlldl

ğine göre eakl Hırvat parti.al re!al Ma 
çek dU.ıımanıa temasa gelen ı..zr kim 
sclerle mllnasebetıerde buluııduğıın • 
d~n dolayı gBz hapsine almmı~lır, 

Maçek1n tevkifi babls mevzuu deği. 
d.r. HU~met onu ancak devlet aley. 
blne çalıgan unsurların kötll tesir • 
lorinden korumak tıkrlndedlr. 

Rusyada her eli silah 
tutan tallın görüyor 

Ba&tarafı .1 ncl sayfada 
Sovyet idare tı.mlrlerlnin davetine 

icabetle, eli silAh tutan hor erkek, 
şlmdl, askert talim görmektedir. Bil· 
hassa. maden ve madeni sanayi fabrJ. 
kaları amelesi bu davete genif m1k • 
yasta mukabele etmlııtır. 

Von Bock ordusunun !!!Ol cenah kı. 
taları, Kallnlnl aldıktan sonra, hlç 

Ses sıneması 
sahibesi 

Güzide muharrir 

Bayan Mebrure 
Sami ite müıakal ı 

# 
Dün 'l'epeba!ôında nçılıuı ~cıı sUI( 

mıı~mıın resmi ı,u.ıadınd.'l buhındıtıı" 
~ ~il 

Hen kll ,,rk ,-e çlçcltlerle 5ıı .. ı('nııv 
slneın bizler için !ıdctıı ı;Uı.cl ııl' 
6lırpi'lz; olda, 

1 

~ 

Saııt 16,80 da (ile.yatın ırrı) ı~ııt 
ll btoloJlk Lir film \"C onu mllttllı:~ 
ben (l'llJI Frlç ile t\lıırtı:ı Uıırrll11 

• 
çm·IrdU.lcrı ebedi n k sl>!otcrl,t 

ba5lıuıdı. 

D:n·etUlerlne bUyük bir neı.oktl 
ikram eden gilıldc mulınrrtrcnılı (f 
sinema sahibi ba.yaıı Hcmburr sısııt 
ilP ronı,trnı. Der :ılı:ld:ı ı,ıuiJl" 
verlnılcrile kendllerJnl sd teren ~ 
ıı .. kan TUrk kadmını burada d:ı >-r' 

f 
tllr eseriM tesıııUU ettim., Bıı>" 
.Uebnıre edebiyat ve ttvatroııuıı' 
değerli e erler knıandırdıktnn oıırf 
ııcab:ı olmdl de lncmıı Alenılııt' ~ 
daldı diye merak ediyordum.. fJ!I'' 
ba~a kııhnen kenıll ini' hu ısı rot' ıeF 
rdlp etmlyccrğtnl ,ordum: oıı1eıt' 
dec.tl ki: 

~ 
- Slntmııl'ıhk kocamın ı~ıdır. ~ 

1 
de bilirsiniz ki aUc ha\"Utındıı. ~ı 

w " erl•eğtn her 84hııda ynrdımC'r!!t ' 
ortağıdır. nen de fllmltrin tcrcO 
mtlı>rlnl vnnnrak lccndlstne ,·o~ !!.o. 

~ ı- • I' ".q 

elllyonım, Edt>bl~11ttaP vat:~ıııtl 
değlllm. İkl aydır bu sinem; ı;I!" 
me J:lılüm. Şimdi de artı!• şn.ıı.ıt t;I' l' 
lısmnlarıma ba§lcyacağm1. 

- ,\fcktep çocııkl3rı tçln etı!.~ 
ve kllltn~ı filmin geUrecclı (111' 

ni.ı:? 

- Çocuk ruhunu iyi tıınıyn11 ıı1 
anayım. ırmtrketlmlzde nded.ı ııt P 

lan cocuk fllmine bliytıı. bir cııc 
oıİ.,\l'f \"eriyor ve onlıınn ::;-l'nç l11" 

olur olmaz. a,kı filmler SC)Te.toı" ' 
lerlnl hiç hoş ı;-örıuUyonım, llDr'; t 
yeni anbruıyo b:ı5lıf811 bu '.\'twrıı1' 
b:ızı filmler clnııl hl lertnl ~ inl'ıJ 
ettlrt'relt onlara fena nıisnllcr ol 
yor,. Çocuk ruha Ozcrlnde en çi 
mUcsslr olan okııdo[.'11 kltııp ,.e ~O 
düğü ııloemadır, Ben onları.o ~ıJ" 
aile mllten&Alp ve bilhassa nıllli ııl' 
ler ı;eUrmeyl dU Unllyonım. 

Bilgilerini lazlıll:ı"tırmnlt me4ıt 
lne gellncıc. Bugil~ ı;ördiiğllıı' 
(Hayatın Sırrı) isimli film ne ı: 
bir tnbil ilimler dcnıl değil ~ 
işte buna benzer d ha li~ rıınıtıtt 
\'ar. Biri Scllllo\"d ve Selcfıını~ ' . . (~ 

dundıı.n elde edilişi. dlğeıi lM! ( 
• mak ı.stemtıse bile hiçbir zaman kurtu 

ıamamıştır. Şimdiye kadar Japon siya 
sctl Japonyayı umumt bir harbe sil • 
rUkl nmekten korumu§ ve Hindlçlıil 
de kıymetli bir ganimet eldo etmesini 
temin etmiştir. Japonyanm daha uzak 
ve çok dnha tclıllkell hedeflere var -
mak isteyip lstemed!ğinl ycnl kabine. 
nin te~kkUIU belki g6stereccktlr. 

Vtı§"ingt.-On, 17 (A. A.) - Röy .. 
ter: 

~tarafı 1 ncl sayfada 
miştir, Almanların son zamanlarda 
işgal ettiği Kallnin, Orel bölgele -
rinde çeteler, yeniden fazla Al 
man öldilrmUşer, cephane yüklü i· 
kJ yUzden fn.zla kamyon yakmış -
tar, birçok köprü berhnvn etml§ -
ler ve mühim miktarda ia.ae mal -
zemcsl tahrip eylem.işlerdir. Knli.
nln clvannda faaliyette bulunan 
bir müfreze, bir Alınan alay karar 
gaJımı hezimete uğratmış, mühim 
vesikalar ele geçirmiş ve birçok 
cephaneyi berhavn ederek 55 Al • 
manı öldUrmUştllr. 

lnrmda Odesa, bir mukavemet me~· · b · b 
zı oı.arak değil. aynı z.am•™'a taarruz om a ianllJOT 
harekeUeri lçln askeı1 bir na olarak 
gösterllmekteydl, 

Sovycller, Karadeniz yoluyla almak 
ta oldukları gıda maddeleri ve mu 
himmat sayesinde muhasara çemben: 
n1 yarmak lçln mllte&ddlt mukabil ta· 
nrruzlarda bulunmu.ıılardır. 

Boma, 11 (A.A.) 

tta.ıya.n orduları umumi karargtl • 
hmm fro2 numaro.lı tebliği: 

Bu gece, Maltanm La Valetta deniz 
Qlsü, İtalyan tayyaro Uı§ekküllert ta... 
ratmdan bombalanmtatır. 

şüphesiz, Moskovayı, şlmaldeıı çcvl.r 1 
meğe teşebbUs edeceklerdir. Diğer Uç 
kesimde, Moskovaya hUcum . devaı.ı 
etmektedir. nu kesimler, gıı.rpte Vi. 
azma • Moskova yolu, daha cenupta, 
ş'mdl geride bırakılmtf olan K8nnı. 
den ıtlbaren olan saha ve nihayet, ce
nupta Orcı • Tuta latıkametldlr 

Sadece Kaıu:a.Tula 'bölge51n~e en 
aş:ığı 2(1.'30 Al~ah tırkasmm harbe iş 
tırak etmekte olduğu ve buntarm, 
Moakovr.yı, cenuptan çcvlrmeğe teııeb
bUs etUklori söylenmektedir . 

.c~nognıphltı) ve denl7 canııtıırl 
ult çok ınemkh bir filmdir. , 

Rnnl:ır Almnnyada S!' ine~ 
için turkçeleştlrUmlştlr. Uerdl' ~/ 
ııt tnıldukçn terbiyevi yr ahll1'1 il 

lrr de ı:-rUrı:ıcf'r;17- Uu bblm ~ '' • 
ml71Ur, 

fl'lln repertuarımıı ornsınd:ı ~ 
lel•etlmlLde m<"çhOI fnk11t A,rıı~ 
\'C Amerllmda ~anuımı :reni ıırt • Bir müddet evvel Moskovanm 

takriben 600 kilometre ş:ııimıdn 
bulunan Knzn.n şehrinin muvak • 
katen Sovyetler Birlih'İnin merke. 
zi olabileceği ve Amerika sefareti 
memurltı.nndan birkaç ki§inin §im· 
diden bu eehirde bulunduğu söylen 
mişti. 

Diplomntik mahfillerde dola.şan 
şayia.lam göre Moskovada bulunan 
bütün ecnebi scfarcthanelerlnin 
memurlan bu §clıirden aynlmış • 
l:ı.rdır veya ayrılmak üzere hazu • 
hklnr yapmaktadırlar. 
KAZAN NASIL BtR 1.'ERD1R ! 

Sovyet hududu, 17 (A A.) -
on: · 

,Sovyet hükfunetinln çekilmesi 
muhtemel olan Kazan şehri muh
tar. Tatar cumhuriyetinin merke • 
zldir. Volga nehrinin sağ sahilin. 
de Kanka'nm kavşağında bulunan 
bu §ehrin nüfusu harpten evvel 
180 bin kişiydi. Bunun yüzde 72 si 
Rus, yUzde 24 U Tatnrdır. Fakat 
b~ §ehre birçok muhacir de gelmi!} 
tır. Kazan milhlm bir endüstri ve 
ticaret merkezidir. 

14.01 senesinde Tatarlar tara • 
fmdn.n kurulan bu şehir 1552 de 
Rusların istiiasmn uğramnıtır Bu 
tarihten sonra Ruslar m,; §ehrl 
şarka doğru yo.yılmnlarmda bir 
hareket noktası olaİ'n.k kullı:ı.nmL'.1-
la.rdır. 

Kazan Moskovaya, şarki Rusya· 
nın b~lrca merkezlerine ve Sibcr 
yaya 6İmendüerlc ve Volga uzun .. 
luğunca nehir yollarile bağlıdır 
Kazand:ı iplikhaneler ve sillih fa~ 
rikalan vardır. 

Almanyanın bombardımanı 

I..ondra, 17 (A.A.) 
lr....tl!z hava lruV\•cUerine menııup 
yya.releıo, peraembe • cuma geeea1 
rb! Almany~da bazı hedeflere hU • 
ım ctmlı§lerd!r. 

Vişi, 17 (A.A) 0/i: 
Muhtelif menbalardan gelen 

haberlere göre Sovyet ordusunun 
vaziyeti, bütün cephede ve bil. 
hassa Moskov3 cephesinde daha 
vahim bir şekil almaktadır 

Sovyet orduları !{alinin ve 
Kalugn mmtakalanndan ricatn 
devam ediyorlar. Alman harici. 
ye ~eurctinde, Mokkovanın açık 
şch1r olarak tclf!kki cdilmiyeceği 
~yan edilmiştir. Moskovanın 
ıhatası telirmektcdir 

Gelen bir habere göre Mosko. 
vada umumi binalara ve abidele. 
re ıcabmda havaya ı.çurulmnk 
üzere dinamitlez: konulmuştur. 

Londra m:;ılıfıllerinde Almar. 
stratejisi muvaffak olu

1

rsa nıisii 
görülmemiş en bUyük zafen ka. 
zanmı~ olacağı bevan edilmekte d' . . 
ır. 

Rus gazeteleri halkı, vahim 
hadiselere hazırlamaktadrr 

P.ravda J::azetesi yazdı~. İnaka.. 
lede diyor ld: 

"Moskova doğ!"Udan doğruya 
tehlikededir Rus milleti tehlike 
ye cesaretle

0 

bakmaktadır .• , · 

KaragümrUkte beygir 
eti satanlar 

na tn.rhll l ocl snyfnd.-ı 
Yapılan tahkikatla beyglrlertn ltale 

boyund:ı kesildlği ve oradaki bir mnh 
zende saklandığı anl~ılmış ve bura.. 
'a da mUhlm mllttarda kaçak beygll' 
eU butunm1J§tur. 
~~o--~~~-

Y eni edebiyat ga:..,: si 
4rltad9.§'tmız Suıı~ D ı ., • 

mekte oldul'-J bu d , rli ~A 'ı , 9 t ~ ı. 

zetCPi ikinci ya~ına gırml.tır. r .. lmk 
ederiz, 

Fakat Rumen kıtaatı, muvnı!akl • 
yelle mukavemet ve pl!n mucibince 
Deri hareketine devam etml§tlr, 60 
glln geceli gtlndüzlU harp edllml§ ve 
harekatı teshil edebilecek olan "" • 
kulce)'§t noktalar işgal olunmuttur. 

lılebz1ll miktarda ateaU .slWılar ve 
mUhlmmat ile mllcebhez oıa:ıi derlnll.. 
ğlne tahkimat alateml, Rumen kttaa. 
tınnı ilerlemesine fevkallde engel ol· 
mu§tur. 

ln!!!anca teletat vuklruunun 6ntıne 
geçmek :için Rumen kumandaıılığt, 

hUcum harekA.tmda bUtOn ıunıflar a.. 
raamda mümklln olduğu kadar tes!rll 
bi- mesai birliği temin etml§ ve fa • 
sılasız hUcumlarla dUşmanm muva.! • 
fokiyeUni yormuş ve kırmıştır. 

Rumnnya, bu muzafterlyetıe bolşe· 
v.klcrin Karadentzc!ekl son mukave • 
metlerini tasfiyeye uğratmıııtır. 

---<>--

Ses sineması açıldı 
GUnlerdenberl bazırlıklan devam e· 

den Tepeba§'tndaltl Sea sinemasının 8. 

çıtı§ merasimi dOn yapılmıştır. Bu 
mllıuuıebctle, tamamen yent bir şekle 
ifrağ edilen salonda elnemıının mum. 
taz davletıilerine (Ebed! atık) isimli 
güzel bir filmle blr de 6ğrctlcl kor. 
dele g6sterilml§Ur. Filmlerin gösteril· 
mcsinde l!lonra davetliler, holde hazır. 
lanan zengin büfede izaz ve ikram t'. 

dllmlşlerdir. 

Lord Gortun ifşaatı 
,, Ba~larnfı J nci !'>a~·Ittda 

vctler eğ-.::- irt ib:ıt ı k3\'betmişler 
ve rr.rılzemcderı mul1rum kalm1şlar 

d .. m'lrıa teslim olmalarına \'C 

ı- ı c:u ti~ ' n'de:ı ins:ınca telefat 
rr:ı.-.,, ;':' ıe·nln etmelcrb.e mti 
..ıe ı\.-0rdu 

Bunn !Ur.ım kalmadı ve lncl 
l1r. kuvvct:nin yUzde sekseni ltur ~. 
tuldu. 

Dllşman tayyareleri, Napoll üzerine 
blr &km yapmI§la.r, bir miktar bom· 
ba almı§tardır. Birkaç hususi binaya 
t:sabeUer vak! olınUJ, bu binalarda 12 
kl§l ölmU§. 37 kl§l yaralanmı§tır. 
Yangın bombalan, ııehrin birkaç 

yerinde yangınlara seboblyet verml§SC 
de ate§ çabuk ııöndUrülm~tür. 

Şimall Afrlkada. Tobruk mllstah • 
kem ınevkilnden çıkmağa te,şebbUs e. 
den d:U:man makineli vesa!U, derhal 
topçumuzun mUtemcrklz ate§! altına 

alınmış ve pü.skOrtQlmO,§tUr. 
lnglltz tayyaroıcrı Blngaz!.yo bom • 

balar awu:lar, evleri baaara uğrat -
m1&1Js.rdrr. 

Şarkt A!rikada, bir kC§if taarruzu 
~aamda, avcı tayyarelerimlzden 
biri. Gond3rm elmall şarkls1nde, da. 
bat bmgeslnde, kamyon katileterlno 
mitraly~z o.leşi açmışlardır. Birkaç 
kamyon tutuşturulmuştur. Bu tnyya
reye k&flI koyma topçusunun ~ddcUI 
mukabelesiyle müteaddit yara ıılmış. 
sa da, Usstlne avdet etmı,tlr. 

iaşe kollnnmızdan birine refakat 
eden Celga lstlhkft.mı mllfrczelerl, 
dU,-mnn kuvvetleriyle bir muharebeye 
tutuşmuşlar ve bunlan kaçırmışlar • 
dır. 

Akdenlzde, dllnkU tebliğde zikre • 
dilen denizaltı gemisinden başka, bir 
torpidomuz blr başka denlznltı dah:ı 
batırmı~ır. 

Bir ev daha çök,ü 
Bu sabah saat 10 sularında Tıırnb· 

yada bir inhidam bıldı.scsi olmu:tur. 
Turabyaua Dlimbelek sokııtında 7 

numaralı Apostol kızı !zmarayn ait 
anıınp bina son yağmurların tes~rlle 

inhidam aJA.metleri glistcrml§, bu sa.. 
bah blrdenb.rt büyük b r gilrllltil ile 
çöltmüpLUr. 

Ev yıkıld:ğr esnada içinde hiç klm.ee 
olmadığındsn nUfusça bir zayiat ol • 
mamıgtır, 

İsveçli asker1 mUtcha.ssıslnra gtire, 
blr hafta stıren bQcumınrdnn sonra or 
dularm tekrar: toplanmasını teınln v; 
cephe hlzmcUerDe fll§C işlerini yeni. 
den tanzim etmek Uzcre, Alman ileri 
hareketi yavaşlaml§tır. Diğer tarar. 
tan, hava şeraitinin dUzclmesl çok bU· 
yUk bir hava faaliyeti yapılması im. 
k~ı vermlştlr. Fin kıt.alarmın, r...a. 
doga götUnUn 150 kilometre ııimaıın. 
do vo eski Fin • So\·yct hududuna ıo 
kilometre mesafede kain Berajaervi 
ka.'labıısını aldıkl" ·ı Finll\ndlyadıı · a. 
bcr verilmektedir. 

Bakir ormanlar ortasında ş!dd:ı~:ı 

bir Sovyet mukavemetini kırmak zo.. 
runda kalan Fin kıtaları için, bn kasa 
banın alınması, güzel bir muvaffak!· 
yettir. 

Diğer taraftan, Finlandiya kıtaları 
Murmansk demlryolu ietlkametlnde 
ayrı ayrı altı noktndıın ilerlemekte. 
d!rler. 

Bir tekzip 
toldıolb, J7 (A.A.) 

Nooveç hududunda lsveçlllerle Al • 
manlar arasında çarpı,şmalar olduğu· 
na \'O Almanyanın, P..lslara karşı tak. 
vlye vazife& gormC'k üzere Finltı.ndly:ı 
hududuna 300 bin 11~'1.rer gön-" :1mesı. 

nl tsveçtcn istediğine dair haberleri 
1svrç mııhfıllerl, katlyctıe tekzip e~ 
mt'lttcdir. 

11~etme 
Devlet ŞQrası rc!ı;lerlnden B4y Saf. 

!et Tuncay'ın kızı bayan "edla ne 1 
Ankora dil fakUıtesı nmı )"Brdımcısı ı 
İhsnn Bozkurdu!l :ılltt.hları bugün 
Beyoğlu e\•ltnme d:ılresinde l<ryılmıı; 1 

ve ikt tarafın dostlar bln:ok tanınm~ 
sımaıar hazır bulunarak yeni yuvayı 
kutıamıgtır. 

lcr nır mı 1' 
- Evet \'Dr, Ebedi n~ı.t:ı 

tlğlnlı. .l\Iartıı il. l'Urkl,\ ede 
mamı, fr\lmt A\"nıp.t:l!I hl .. ,ıtı 
lmuınmış yildıı.ltı.nl:ın birıdlr 

Onun ranında cok SC\ 11.vı \ ı•ı.l f 
rlç l!!C dünyaca tanı.mııs;tır. lJrr 
.ıı~ olduğu G"lbl tı:ı.ıınn dalrıı:ı ~-ııııtl 
arfüıtlere Sl'llllıutbl ,. ır:lır. O 
için bizce 5('\ ilen .aır•fstli'r!n rıı.ııl 
nl t<"rrih cd~.ti:i:ı.. 

IWpcrtnıırmızı dPerlrrl ı:ı•ıi 
de nııınfı:ıo;ırnn a-:k fıhı:lr:-lot 

lalı iıı oocock lnl:r? Milli fıl 

scyl"f'dreck mi~ l:r:. 
- Ul:r uşki ,.,. ilmi Cllııılrr ı: 

rc~gh:. Adrdi m: cl.ın nılllı 1111111 

J;l'Iİ1tt'(' oıılıın kl'ndlnılz ~ np:n. \ ı ıJ 
"linU~·oruı.. 

Uu {'nlı kan Türt. ı.adınını ı•" 
cdı•rel< .;:e~ shırnın!l'ıııl!ln ıı • rtıdıl' 

NERIMA'N KURT&fi
1 

1 Kadir we .• ayıraııı, 

1 

e. ce ~ 
i tanbul )IUfliliğiııdt>ıı: 
ıs B!rincttcıır!n 9U <.:um.'lrte ı f. ' 

nU ramazanı şcrtfln 26 sın~ !11.; , 

dlf olmakla akşamı ıpazar geC~ 
"Leyki l{ndlr" \'e 22 blrlnC'lt'şrı 
çarşamba :;ilnU bayrnm olduSU ll,.ı' 
olunur. 

:--.\U \Hı\I 1· ITIH 
En iyi lyt 

Buğdaydan 

Arpadan 
llztımden 

BA l'RAl\I 

\ 'a ntJ 
E7anl 

!!7 24 
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170 • 
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enç kızları evde 
alnız bu1unca ... 
ndan ayrılan sarhoş şoför, ikisinin 
n Uzerine atllarak kendilerine 

Zorla tecavuz etmek istemiş 
~ kUçUk çocu • , tem1 dU§Un, Haber alınca klSpUrecek 
d benzemiyordu. vaııahı, sakın bir kaza yapmasın. 
e Olsa oıaa 16 yqından Ablam kendisini teskin etU 
l'anında keıı4lalnden 1 - Ben korkma kardoştm ben ona •e dah bıer a gtlzel b1r ba§ke 1cap eck!n gekllde anlatırım. 

aıı.~yo merdivenlerine Bu ııırada suçlunun sorgusu b!tmiş. 
.·--.p cUrmUme§hut mUd. kızlar davacı ve aynı zamanda o:ı.hlt 
~ kapıama kottular. olarak içeriye çağ'nlnıı§tı; biraz son. 
lıfı. ı. ..... ~ _kadmlı kalabalığa ra hazırlık tahkikatı bitirildi ve ev • 

lııt- -...ece polllle beraber rak UçUncU sulh ceza mahkemesine 
._~a doğru: tıavale edlldi. 
Urıuler mı? diye bağırdı... tkt polis re!akaUnde mUddelumu· 
1ılı mtllğin odasından çıkarılan §Oför 
h ltadın: Mehmet, §lındt ayılinı§ ve yaptığı ma. 

'tirduer. Mlldtıeıumumi rtfeUerln bUyüklUğünU anlamı~ glbly 
• Bırıu acmra mahke- d1. Dxşan çıkar çıkmaz kızların an • 
1 dedi. nesine doğru d&ıdQ, 

~· Jetlfeml)'ecetız dl. - Bak, hanım tC'yze dedi. vallah 
'OptQ, bepsı yalan. 

~lu d&ba gOzel olan &DM. - Sua bana lft.f eöyıeme artık! 
bir eeaıe: - Eğer yaptımsa da sarhoşlukla 

~O. anne, diye Böylen • yapmı:mıdır. Affetseniz ne olur'!' 
\ e hammlara gece ya· - Yaaa, kolaydı. 

t ile V&rdıf Bak bqmııza Ş~r Mehmet fazla ısrnr edemedl 

l'~ a. kmm. Haydi ben 
be.ban ne demeye evden 

~ecekml§. .. bir o eksik 

""-o kabahat aizde. Elln 
,aa..~n sonra ne diye ka. 

~et etendlnln böyle 
'lıatırmuza gelir miydi. 
'1 • bu dUnyada. bir elin 

Yetı yok ••. 
~ ki, bu tkt genç ktt 

1 
anca kadm d:ı anneleri 

~~<!! rnııhkemede ne diye. 
~·l'ını? 
~ oldtı~ gibi anlatn. 

~Çe olanı bir taraftan 
""fltnn lrncağnıdakt çocu 

ga Btlı~ıyor, bir tnraf. 

\ıızı~ tıekorktuk bilııen , ne 

ya yoktu. Kapı 

geldi! 

Kendt.sl 6nde anno fle kızlan ve diğer 
birkaç p.hlt arkada olarak alt katta. 
k1 mahkemeye doğru yUrildlllcr. 

Bu enteresan hAdisenln muhnltcme 
safahatını da ~arın ynzııcağız. 

ADLİYE l\IUHABU~I 

'lle Viqo.ctar ? .. ,,_,,_ ,_,,, ~ _ .. 
Adadan gelen faytonlara 
dair 

-
Göır.lerim İstanbul caddelerinde ço.. 

ğalan atlı nrabıılnn yadırgamadı. Bir 
ı;Un ı•nrl te Zafer tdlcın.Jn J anından 
geçen bir fal unli gardUfüm 
içime çolren hayrl'tı şimdi hiç duymı.. 
yorum. 

Slirnt lhtl.}acı maltlneden dotnuı 
r •• , makine slirut lhtlyncmdıın doğ. 
mustur. Buhann, clC'ktrlğln ve blnblr 
L ınktne ~ldlnln TUrkl) ede değil de 
garpta Jceşredllmi olması, bu lhtlyn • 
cm orada burnd.."lkl.ndrn fazl:l duyuL 
dut;runun bir de1llldir. Orodıı otomo • 
bla, baştnn b!ışa yıJdırım bızlle çallro. 
nnn bir barelu•t (ılcmlle tam ahrnl< 
t.nllndc, bayatla nyııı temııodn gldı•ıı 
bir sUrnt '"Mıt~sı, burndll atlı nrııb::ı., 

solc:ıltt:ı ağır giden, vnpum ağır girip 
çılmn, ağır lconıı :ın, d:ıvnsı m:ıhlce • 
nwdc yıllarca, ağır yürüyen ağır ça • 
lı ~ı ve nğır ı.nzaııan bizlerin hrm 
onı.ıı, hem de gezinti ve hulla \ası· 
t ~nı.z. Ona ,.c onunla lw.rnhf'r kendi 
lçtıniı:dekl ritme ka\-uşu~ oro:r.. 

:\lııldnenln Uratl, madde ha.llnde 
t('ceJll t'den ruhun sUratldlr. Belki en 
lı~~ UJ;; lstcklcrimlzd<'ll biri bu sürate 
v nnak, amrnna: fakat en bliyllk ha,. 
klkntlerlmlzdcn blrt de fili: Biz atlı a.. 
raba dc\Tinden henli:t. tnm:ıınlll' ı:ııc • 
'" değiliz. 

Peyami Safa Tıı.svlrt Etkftr) 

- Haydı uyu bakayım, benim 
hırçın kının ! 

Diyerek yanağımı sıktı. 
Yava.şca kapımı kapıyaı ak o

dasına gitti. 

Babam bu mühim münakaşa. 
ların ve benim sinir buhranları. 
mm, annemin ihırçılıklarınm se. 
bebini elbetlte anlamak istivt: 
cekti. 

Acaba buna muvaffa~ olabile 
cek miydi? 

Annemin ağzından - gecen 
rezaletlere temas eden - bir laf 
alabilecej{ini hiç de ummuyor· 
dum. 
Babamın beni zorla yatal!ıma 

vatırması pek de fena olmadı. O 
gece onların münakaşalarını. 
dınlhlarım duymadan yatıağım. 
da uyuyup kalmışım. 

13ic 2Ja1Uluı 13aş6aşa - ~-..- ~ ~ -
Her şeye tabiatına göre 
muamele etmek gerektir 

A KILLI bir idare adamı, ceza ye
rine, te§vikten istifade eder. Ve 

her §eyden Fazla ho§nutsuzluk vücuda ge. 
tirmekten çekinir. Çünkü idare adamı da 
ne ekerse onu biçer ve tavsiye mukabi • 
linde ancak tavsiye kazanır. 

lesi yapmakla onu kırılmaktan koruruz. 

KCiğıclı kağıt tanımakla onu kirletmekten 

-de yırtılmaktan kurtarırız. Makineye de 

aynı ıekilcle muamele ederek onu temiz 

tutmak lazımdır. insanlara da, yaşıyan, 

düfünen, hisseden insan muamelesi ge -

rektir. 
Verimliliğin esası, her geyi tabiatine 

göre idare etmektir. Cama, cam muame-

Dre not n -edir 
Eski harp gemileri. ilk zırhh. 20 nci yüz yıhn başındaki 
klasik zırhhlar ve zırhh krovazörler. Tsuşima muharesinden 

' 

ahnan ders. Prototype ilk. drednot. .. 
En eski çağlardan 10 uncu yüz yılm 

yansına kadar d~lz cenk1erln1 ya. 
pan harp gemilerl•hep tahtadandı. Bu 
gemileri yağlı paçavra, gre~ls ateııi, 
tUfek ve top atmçlarma karı;1 mum.. 
kUn olduğu kadar koruyabilmek ko • 
layca yanmalarına delik deııtk olup 
batmalarına m(lni olmalt içln 12 in. 
el yüzyıldan ve Normandlar demn • 
dcnbcri birçok tedbirler almrnL'!, gll. 
verteler, bordalıır, kasaraıar kat 'kat 
mantarlar, hayvan derileri, kalın ha.. 
lutlarla, halt!\. 1872 deki CebelUttank 
muharebesinde kurşun levhalarla. kap 
lanmıştı. 

Bundan 80 yıl önceki Kırım sava· 
şında, Sıvııstopolu kuptan lnglllz, 
Fr81L9IZ, Tijrk Uç ambarlılan korvet 
teri, avlzolan hep ah§apb, Bu mubnre. 
bede ve 1855 yılında, Frİı.runzl:ı.r, Ruıı.. 
yanın Kinboum (Kılburnu) kalesi 6. 
nUoe (yUzcr batarya) fsm!ni verdik • 
ıerl demir kaplanmış gemiler getir • 
diler 

Zırhlı harp gemisi y pmal fikri 
tik defa olarak bu 1-Uıryalardaa .ıc.; 
la geldi ve gene Fransızlar 1856 ve 
1858 de (Normandle) ve (La Glolro) 
tlrkateynlerlnl zırh levhalarla kugat.. 
lılar. Bundan sonra, babı1 drvletıer 

hep bu usu)U tatbike koyuld.ı. 

tık zırhlıların su kesimler!. bo:rdtın 
boya hemen hemen güverteye kadat 
ince btr demlr tabakaslle örtUlllyor
du. Bu tabaka gitgide ön ve arka ta. 
raflardan alınarak mnklnnelo, kazan.. 
tarın bulunduğu noktalara, yani en 
can yeri oıan orta. kısma alındı. 

Yavaş yııvaıı demirin kalınlığı artlı 
rıldı. Cephanelikler, toplar, kaptan 
kuleleri zırh içine kondu. Daba. sonra 
demir yerine en rt çelikler kulla • 
nıldı, 

20 inci yüzyılın ba§larmda butUn 
dUnyadakl zırhlı harp gemileri baslıca 
iki sınıfa ayrılmış gibiydi: H:ıttıhnrp 
zırblıları, zırhlı kruvazörler. 

Bunlar şekil, taksimat, zırh nevi, 
top tablyesl itibarile blrçok değişiklik· 
ler geçirdikten sonra a§:ı~ yukarı kl!!. 
sik bir h:ıl aldılar. 
Hattıbnrp zırblılannda 10 bin • 15 

Annemin, yemekten sonra, be. 
nim için: 

- O hastadır .. Onu tedavi et. 
meli 
Demesindeıı şürhelenen ba· 

bam, eminim ki, bu sözün altın. 
da gizlenen hakikatleri meydann 
çıkann~ğa çalışacak. 

~ 

Ertesi sabah. 
GözL rimi a~tığım zaman, ba. 

bamı hastaya götürüyorlardı. 
Radıkôyünde bilmem kimin k 
rısı birdenbire ha :talanını~ B 
bamı tamyorlamu~.. Do

0

kl" ra 
~k acele ihtiyaç hasıl olmu!'ı. 
\'e hemen otomobille alıp otür 
müşler. 

.Ak.f!i §eytan,. ben de sabah) • 
vin uyuyup kalmışım. Babam 1 
göremediğime cantnl sıkıldı. 

Sofi kapıyı vuru:vor. 
- Gir bakalrm. dedim, snnFm 

bin ton hacim; saatte 16-18 mll atırat, 
başta ve kıçta tek tarete çtf,ter çifter 
J(onmu§ dör tane 305 veya 280, veya. 
bu 240 mUlmetrellk bUyQk çapta top; 
bord:ı.1arda 10·14: tane 1~2. 165, 170 
mlllmetrcllk orta çapta top, sair yer. 
lerdc hafif toplar. 

Zırhlı kruvazörlerde de: 
6 bin - 13 bin ton hactm, 19~ mu 

surat, ön ve arka taretlerde d6rt ta· 
ne 234 veya 203 mlllmetrellk, borda
ıarda ıo.H tane 152, 120 mlllmetrellk 
top ve hafif toplar. 

1904 senca1ndc, Rus • Japon muha· 
rebcs1nln arifesinde, o devrin en mU.. 
kemmel ''e birinci .sınıf zırhlılarmdaiı 
olan Japonyanm {Mlkfua).n, §11 4ıbat 

ve techlzattaydı: 
Tona: 15.4.40. aUrat: 18 mil, Zırh: 

su kesiminde 229. 102, kUçUk taretler
de 229.162, kumanda kulesinde 856, 
gUvC'.rtcde 102.62 milimetre. Top: Ba§ 
ta. ve kıçta 4 tane 305, bordalarda. 14 
ta ne 152, diğer ,yerlerde 20 te.ne '16, 
2 tane 47. 4' tane '2 milimetrelik. 

Bu eeflalarda lnglltzıer, top çapı 
bUyUklUğUnUn kıymetint anlamağa 

b:ı.f}amışlar ve tezgAlıta bulunan KiDg 
Edvart VII tipindeki 6 gemilerine, 
fazla olarak dört tane de 234 mlılmet· 
relik toplar koymuşlardır. 

Rus • Japon harbinde 27 mayıs 

1905 dekı,Jsuşimıı deniz cenginde 
Rojestvansltlnin filosunu mağlQp ve 
darmnt'll\ğın etmişti. Bu çarpl§ma 
lng li:>: bahriye rnUtehassıslarrna bir 
d rs oldu. Onlara yepyeni bir lna~t 
çığın açtı. 

Anlamışlardı kl denlz savaşmda en 
btıyUk ro!U oymyan; bUyUk top bU.. 
yUk gemi ~ sUratur. Binaenaleyh. 
başlıc:ı. ehemmiyeti hattıharp zırhJıla. 
rma \' rmclc bunları ağn' çaptaki d5rt 
topunu çoğaltmak; tonajlarını yUksclt 
mck, yollarını arttırmak. 

Bu maksatınr görlilerek plAnlan ha 
zırlıınan llk gemi, lngllterenln Porta
mout tersanesinde tezgDJıa konmuş 

,--c.Drc.ıdnought ismi verllmtıı olan 
zırhlıdır. 

Drcadnought İngilizce Korkmaz. 
yılmaz manasına geliyor. BUyUk Brf • 

durmuş., Vakit~ mu ~. 
Sofi? 

Hizmetçi içeri girdi: 
- Bonjur küçük hanım! Saati 

mi sordunuz? 
- ~vet .. Benimki durmuş da. 
Sofı gulerek, güya vakit pek 

gcc; oldu,...aunu bana anlatmak 
istedi: 

-On buçuk 
Yatıaktan fıi-İadım 
- O kadar oımuŞ mn . 
- Siz uyuyup kalmışsınız .. 

Beybabamz gideli iki saat oldu. 
- H4Staya mı ~ötürdüler? 
- Ev<'t. Saat sekiz buçuktu .. 

Geldiler, aldılar 
- Giderken ıbir şey söylemedi 

mi? 
- Söylemez olur mu? ''Ben 

öl:-lene kadar Kadıköyündcn dö
nemezsem, doğruca :lstanbula 
geçerim. Eğer Leyla bugün öğle. 
den sonra sinemaya falan gide. 
cek olursa, bana atölyeye uğra. 
sın." dedi. 

- Babam giderken. annem 
knlkm1ş mıydı?. 

- Evet. Hanımefendi bu sa. 
bah cok <>rken kalkmısb. Bcv 
b::ıbanızm ~nyını da kendisi ha. 
zırladı. 

- M~'}allah. Bu ne fedakar· 
hl\ .. ! Bu ne muhabbet .. ! 

Sofi dudağının uciylc güldü: 
- Hanımefendi, bey babam. 

zt cok sever. hanımcığım! Bunu 

tanya donanrıtaamde. ötedenberi bu 1. 
simde birçok temilcr bulunmuııtu • .A. 
mlral Nelsonun 1805 te .Trabalgnrda 
Fransızlarla cenkeleştlği donanmasm· 
da, 18l55 te Slvastopolu bombardıman 
eden İngiltere filoları içinde, gene !ıı.. 
gUlzlerin 1877 de, Ruslar üzerine yQ. 
rUrken Adalar önUnde demlr1ettlkterl 
zrrhlılar arasında Drcadnougbt adma 
ra.ırtlanml§tı. 

Harp gemilerine za.man zaman ay. 
m ~f koymak, bunlar eskiyip kad· 
rodan çıkarılınca yerli!rlne yenllerlnt 
getirmek, başta İngilizler olmnk üze.. 
re bazı uluslarca Adet olmu,,tur. İ§te 
Drednought da bu kabil isimlerden b1. 
ridtr. 

1906 da denl.Ze lndlllen .son Dredııou 
gbt, bahı1 devtetıere bJr prototıp oı. 
muıı a.ynx lSmekte yapılan bütün zırb· 
ıılara admı vennl§tir. 

Dreadııought, zamanımızın harp ge 
rolleri içinde en bUyUk cUsscde en a. 
'ğır toplu, en kalın zırhlı ünitelere ve. 
rllen kllşele§ınlş bir tabirdir; daha 
dol'rusu !ennt kıymeU olmryaıı ve a. 
vam taratmdan kullanılan blr kellme 
dlr. Aynı §ekildeld gemilere hi~ 

yerde. dretnot denilmiyor. Bunu icat 
eden İnglllzler ve onlarla at bS§1 be
raber olan Amerikalılar '(battıcshlp) 
diyorlar, Fransızlar batlment de l!g.. 
ne), Japonlar (Serhan), ltaıyanlıır 

(Navl tll bataglla) ismlnl veriyorlar. 

1906 da lngilterede yapılan yeni 
model gemiye Dreadnought adı kon.. 
mayq> da ~ka biri, mcscl!I. Radney 
tesadUf etseydi. (bugün Japonyıuıın 

§U kadar rodneyl var. Fransanın filtın 
ca Todneyi ııaatte şu kadar mil gidl
yormuı. Brezilyanın !alanca rodney1 
karaya oturmuş) gibi sözler f!ı!Up du· 
racaktık. 

1900 yılmd::ı. kızaktan inen Japon. 
yanın Mikazam, ile karşııaştırıp ara. 
dakt btlyUk farla &östermel< i!;in 1906 
Dreadnought'unun tıstünlUğ{lnU gös .. 

terellm. 
Tona: 18200, SUrat: 21,5, Top: 10 

tane 805, 24 tane 76, milimetre, zırh 
su keslmlndo 270·102, taretlerde 279; 
kull}anda kulesinde 279. 

siz benden ivi bilirsiniz 
- Evet. Senden ivi bilirdim 

Fakat. şimdi ben bir şey bilm( 
yorum. 

- Kahvaltınızı getireyim mi, 
küçük hanım? 

- Fena olmaz .. 
Sofi odamdan c;ıkarken, arlm

. sından scc;lendim~ 
- Fazla bir şeye lüzum yok . 

Yalnız bjr fincan süt istiyorum. 
Sofi alt kata iner inmez, iben 

de gittim.. Saçlarımı taradım. 
Aynanın kat'§!Smdayım.. Gözle
rim ip altı cürümüş . Beynimde 
bir uyuşukluk, sinirlcrimdc bir 
g-evşeklik var. 

Bu neden?. bilmiyorum .. 
Düşündüm. Se'>ebini 'bulama. 

dım, 
Acaba çok uvumanın verdiği 

b'r ~rscmlik mi? 
Fak.at. çoktan beri - itiraf 

edevim ki· - bu kad3l" dert- ·z 
ve uzun bir uyku U:\''UlT mı tım 

Galiba bunun sebebi ıha ~m o
lncnk Bel'i zorlıı } atafrrma ) 
tndı "sac:laıımı ola adı Ve 
Pa: .. Uvku. bir ,ı~;ı r lTvurr""~. 
s'nirl<.>rin vdışır"' d :!; . 

Babam b n· akşam y:.lt ı 1 ~ 
zaman adetft biivül0 m 

O büyünün tesiri hali r.-"7' 
rlmdc ''e vilz"md hi ed'l \ ~ 

O ne?! Coktan1*ri b·ı ka t 
dikkalli am~ya bakmanm;; ·· · 
göziime veni ven: c:iz~;!c~ i" ti. 

Fıkra 
.wwwcısc 

Bir yangın 
ı--a.tıht-0 lladlee ıııımıı 'bir ~ 

e\·lndcn )angın çıkmış! 
Fener bUyUk ) nngınındaıı 80Dra 

bu tmbll blrlmç kU~ yangm daba 
oldu. l'ablı tıcıı lnlll de sebebi dilr.. 
katı;lz.Uk,. Şllkür Jd, ,-aırtıncıe yeti. 
~n 1tfal.) l', blr ıııaJıalle)i silip eıU • 
ııürmt·k istidadında olan bu yangın. 
lnn hemen bastırıyor, lstanbul ta. 
cial::ır<bn lmrtulu.} or. 

Du mUııasebetıe, aklımıza tarihte 
) ngın ııe\ en mCtihurlar geldL M~ 
ın, Nc.rou nııı;d hatırlanmaz, Keyfi 
için lioca Romayı at* ve.ren bo lm
parntonın zo\·kincleıd a.catpllk önlln 
de dehşet du~ mam:ının lmkAm yok. 
tur. İkinci Şnrlin vükelAsmdaıı Lord ı 
1 nnwlndt' gnUba a~'Jıı ta.blatt-0 lmltl 
Lord, sırf eğl noo için yangm çıkar., 
hr, ııteşlu kıı.ıl dtll Jmrımncla key. 
nııe hıı.cl \-O hesap olm3zmı~. 

Bir gUn ltrnla. yeni bir yanım b&· 
ber verm~Ier, l•nıl ~unu eormu,: 

- l'Ard Kor '1n de yangına glttl 
mlY 

VllkelMwı biri: 
- Am:ın e.fendJm, clemlş, tuı>he 

mi \-ar; hattı\ yangm !:ılana4an ev. 
vcI yang'ln m:ıhnlllne rarmak lt:ln 

l 
lk1 Bt h!Io çatladı. 

NASRP:rl1N 

Pazarlık 
Kızların babası damat nam.. 

zedine şöyle diyordu: 
- Kızımın biri i!;in 3000 lira, 

değeri, için de 2500 lira trahoma 
veriyorum, 

- Sizinle toptan bir hesap 
ya.palım. lkisini de hen alsam 
çiftine 5000 lira vermez misi 
niz? 

Yalan 
Oturm~lar, başlarından geçen 

bir macerayı anlatıyorlardı. 
Sıra Orhana geldi. Ağzını aç. 

mak ilzereyken arkadaşlarından 
biri: 

- Yalan! dedi 
- Daha bir ~v söylemedim, 

yahu! ı 
- Zaran yol{, Nasıl olsa bir 

SP.V 'mlalacak dePil misin1 . .............. ' ..,. ' ' 

.. .. ..., • - a.. .. ... • .... ıı...._ r.; 
- Bab:ım b&na. "uslu cJtırar9ft-:a. 

slkl t alırım,, dedi. 

- 1'1ye uslu dnrmuyonıan f 
- Bisiklet istemiyorum. 

Gözlerimin kenamıda mevsim· 
siz, manasız bir takım larısıklık. 
!ar gördüm. Ve kendi kendime 
gülerek~ 

- Ben, bu :kadar ~abuk ihti 
yarla:y acak mı~ dım? 

Diye söylendim. Aynanın k. 
şı ·mdan çooildinı. 

Pencerenin önimde oturdum 
Beynimde hir gün evvel baŞ · 

yan uğult~ar dağılmış,. A. 
bnndn hıs:;edilir bir sükQn 
Yar. 
Kafamın ıçı yangın yeri 

dö miış .. Her sey bir enkaz v 
~mı halinde, Ne aşk, ne hatır 
ne dostluk ve aile rabıtalaı ı 
Hic; bir şey yok. 

Bütün hislerimin, bütün eme 
lerimin sönüp gittiğini görüy 
rum. Bu i:fr galatr rüiyet d~il 
Hakikati görü Yordum .. Her şe 
bir kaG asırlık bir maziye karı 
mış gibi, muhayyilemden ok . 
dnr uzaldaı:;mıs ve silinmiş ki .. 

Babamın bıraktığı haber b<.> 
ni duşUr.dürdü, Acaba, annen 
k di ini i}ice doldurdu ve kan 
dırdı mı? 

Y ni Istanbula g-eçer ve at.öl. 
V"'Ve u~. babam bana na. 

h t ır i verecek?! 
Bu ihtimnli düşündükçe tüyle

r m urperiyor.. Artık babamın 
·ıe •lasih-ıtlerini dinleyecek hal· 

o- c ~lirn. (Dooff,. -) 
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(Ba ııcupoaa ekleaıarelı pd.el'tleoott 
.erme U&alan &a Son O&lr!kNta pil. 

raBJZ aea.redllcotCUr. llTtemme teklifi 
sl•d~ okuyu:ıa.larm lll&btaa ita&. 
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52 
Bu hazinenin mühim bir 

kısmı, Şang-tu Liııgin asker 
leri Pekinden çekilirken 
Tunğ Lingdeki kral mezar
larını yağma ederken aşırıl
mış ve kaybolmuştur. Yağ -
ma edilen bu çok kıymetli 
eşyadan bazıları Avrupaya 
ve İnıYiltereye kndar gelmiş
tir. Şimdi elinizde bulunan 
model lrr peratoriçe ile be -
raber r;ömülmüş olan c~ya -
mn en kıymetlilerinden hiri
sini teşkil eder. Elinizdeki 
parça me hur Budanın on se
kiz evliyası isimli serin l:ai. 
desinden bir pnreddır. Bu u
fak heyke i has haremağası 
general S:mam ı ardımile ka 
çırabilmişti. İşte bakınız: 
Bu resim minimini heykPlin 
tamamım gösteriyor. Kaide 
üzeri inci ve mercanla işlen. 
miş yeşim taşından yapılmış
tır. On sekiz Evliyanın s'mt~
leri saf altın ve en temiz el .. 

. maslarla işlenmiştir. On se -
kiz statüden dokuzu sarı, be
şi beyaz ve dördü penbe el. 
mastan yapılmadır. Yüzleri 
ve elleri ise saf altındır. E -
min olunuz; Budanın on se
kiz evliyası eseri emsaline 
ancak masallarda rastgeli -
nen eşsiz bir hazinedir. 

Pointer bu sözleri işidin -

rında ağır ağır pişirdi. Sonra _ Budanın on sekiz evli. lerl l&am.l 

çini mahfazayı kırarak için. M lı ve İfÇİ arıyanlCJT: 
d k·ı . I .... d.. yası is Gisbumun katline ... Berlln 'ftteno-~ ve daktilo bir. e ı erı a ıp gotur u. ... ..., ö•-· 

Ş h ld B d sebep olabilir, diyordu. Bu l!M"!n birine! mUklfatıarmı havı, ts. - u a e siz u anın b'-'-' 

ı 1 eser bir değil, birçok cina • tanbul tıco.rct okulundan diplomalı ı.k1nc! amıtllll bl~ ctaRtılc Kur. 
on sekiz evliyasını ngi etre. yetlere sebep olacak bir §ey. blr bay türkço, almanca, daktilo, tL sundnn me.tUD vu noter datreaınde 
den dışarıya çıkarılmıştır, d" Fak he kı cru1 dersleri ve alman lstenografi. beş ay staj görm'.lş b1r genç daktilc 
diyorsunuz. Öyle mi? ır. at n bu ymetli sini 6ğretmektedlr. Şerait ehvendir veya yazıcı olara!t çalı:mak istemek. 

Pointer düşündüklerini ta- eserin lngiltereden çıkanl .. Çağtıloğlu, Yere.>e.ta.n NeBc apartımaıı tcdlr. (5. 126) retLZ!ne müracaat. 
mamiy)e kuyumcuya söyle _ mt§ olabileceğine bir türlü kat 6 da lrtnn özturgo. mnracant. * YUk.sck iktisat vo tlcnret met~ 

1 d . M . z· bu * Yllksck iktisat ve ticaret mekte teblno gidecek iyi bir genç, to.hslllo' 
me.:;e üzum görme ı. üfet manmıyorum. ıra nu aıı- bı-•- ikinci smlfmda okuy"n muba. 

1 b 
...... ....., yapabllmek için, ders ıw.atıerl hartcın. 

tişin fikrine göre bahriye ran o sa olsa bizim gi i ko • sebeden anlayan wı fran.eızcayı iyi bl. :ıe ve tatil günlerinde ıstenlldlğt Kıı. 
doktoru olan Mister Senburi Jekksiyoncular hesabına öte len bir genç, herhangi blr müessesede :ıar çalışmak Uzere huııust mUesscs 
Çinde seyahat ederken ne ol beri aramakla meşgul mües. öğleden sonra çalışmak istemektedir ıerde ehven ncrctıc tş nro.mnktadır 
dugwunu bilmeden bu porl!l""n 1 · "--il d ki (B. 16.) remzine .mtıracant. (Nurettin) admıı mektupla. mtlra 

ıese erın ıö.U an ı an me .. • Lisenin fen kolundan pek iyi de. ::aatıarı. 
mahfazayı alelade bir biblo J d b" · · l k mur ar an ırısı o sa gere - rece ne mezun olmuş, olgunluk lmtı. * sıı;ort:ı. işlerinden anhyan ,tec 
gibi almıştı. Satan da tabii tir. hanmI vermiş, ıuıkerlikle alakcsı oı. ::-Ubell bir zat. iş aramaktadır. Blr kat 
bunun ne olduğunu bilmiyor _ Böyle müesseseler çok mıyan çaiıakıuı. dUrtıst bir genç, res. ecnebi dll de bilir. (S. Geron> remzine 
du. Satın aldıktan sonra Mis. mudur? mi ve husust mUesst'seıerdc lq a.ramnlı mUra.cı:.ııt. 
ter Sensburide ailesi halkı tadır. Beşiktaş Abbasnğa yokuşu ıı. * Ortaokulda muallimlik yapml§ 

d b . . d b" h - Hayır, sayılan çok mah han sokak No. 12 de tskender Erkme. taWlcrde lkmallerl, bihakkın yetiştir. a unun ıçersın e ır azi. duttur. Fakat bugüne kadar no mUracııat. mı, bir Unlverelteıı genç, fizik, kim. 
ne olduğundan şüphelenme- · d k ı ı d bu mezardan aıınlan eşya • • Ticaret ıı.sesı.n en pe Y erece ya, almanc:ı dersleri vermek istemek. 
diler. Fakat mücevheri aşı .. ue mezun otan ve halihazırda yUkscl· tcdlr. (A.T.S.) remzine mUracsat. 
ranlar hunu İngiltereden ko. dan bir parça bile elimize iktisat ve ticaret mektebinin lkincı * Eski bir lisan muallimi, bususı 
lay çıkarmak için Kapri ada. geçmemiştir. Yalnız bir defa sınıfında bulunan, tlcarl bilgilerin ktu okullarda ve hususi ders aımak 1Bt.I. 

•· ı k b · imperatorı'çenı"n tahtında 0 • test ile mUcehhez bir genç, resm! ve. yen talebelere ders vermek arzusun Gım goueten a artma resım 
ki . d b" 1 . • hf tururken ayaklarının al'ı:ına ya busust müesseselerde öğleden sonrcı 1:ıdrr (G. Kemııll remzine mUrııcaat 

şe ın e ır p astısın ma a çalışmak üzere az blr Ucretıe 1ş ara. • Elinde 6 M..M. ilk prcjekslyon 
7.a yaparak onun içersinde koyduğu kavun büyüklüğün. maktadır. (İktisat ve ticaret 96) rem makinesi ve tumıerı olup dn s:ıtmo.l! 
kaçırınağı akıl etmişlerdir. de iki yakuttan bahsedildi. zlne mUracaat. ısuyenıerın (Film) remzine mUracaaı 
Borudan indirilmiş olan Kap Fakat bu bir masaldan baş.. • Kısa zamanda ehven Ucretıo cc. tan. 
ri adasının renkli fotogrw afı k b" d w•ld" nebi dll öğrenmek. Ucaı1 mektup yaz, • 27 yagınd:ı bir bayan, kaa:ıdar1ııı 

a ır şey egı 1• dırmak ve ltaıya.nca, fransızca. nl veyn tezglı.ht...\rlık yapmak ıstemekte. 
bu mahfazaya örnek olsun Ş h Id bu k t - u a e nu satma manca ve bulgarca. tcrcUme yap ır. :llr. Türkçe, transızcn ve nımca okuı 
diye yerinden indirilmişti. hem bir ihtisas İ§idir, hem mak lsUyenlcrln (dil mUtehassısıı ve yazar. (Stlmer) remzine mUracaat 

Eğer masa üzerine bırakılan de müşter~i çok mahduttur remzlne muracaauan. • Askerllltle aa'lkıuıı oımıyan, n. 
taHit Hmıg Kong hatırası, değil mi? * Ortaokul mezunu, askerilklc b!r yatlyesl .cuvvs~. lisP reezunu blr genç 
gerekse tabloya baka baka W§lğt olmıynn, eski ve yeni yazılan rcsmt veya tıwnısı Mr mUessesede 

- Evet... mükemmel bilen blr bay, mllessese ktı.tlplllt gibi olr ı.ş aramaktadır. (:N. 
yapılan yeni mahfaza her _ Şu resme bakınız, bu a. ve tıcarethnnelerde ka.tipllk aramak. rurk) remzine müracaat. • 

lıalde An Gisbumun bece - damı bu çeşit eaerleri ara • tadır. (B.K.> remzine murncaat. * Ltseııın son sı:ııtır.da bir genç 
rikli parmaklannın eseri ola h t b , k l k . • 17 yaşında, ortamektep, mezunu öğleden sonra çalış.na!: istemektedir 

yinat mağazasında epeyce t ? ~ 

caktı. Zira genç kız bir tez. yan ya u un.~~n. o e sı- bir genç, bUbru!Sa öğrenmek maksa : \ (N.L. 88> remzine müracaat. 
yonunu yapan bırısı olarak ' dile bir ticarethanede çall§mak iste ıtı so yaaında. çal~kan. ciddi blr 
anır mısınız. mcktcdir. Muhasebeden n.nlar ve dak. bay, busus1 veya resml mUcssescler. 

cc: zamrı J1 çinicilikte çalışmıştı. tllo bilir. {316) remzine müracaat. de kalorlferculk aramaktadır. Sultan. 
- Fakat, dedi; bu mücev. Mu""fea.t.ı",.ı"n bu sırada hangı· (Devamı var) 

LL • On yedi yqmda ortamekteblD ahmette '!eze.evi ıu.reısında bakka. 

herin anlattığınıza göre sa -~mı:m-a.ii:lll=z~ııa::-=----·ıımll!~-------------~--.;..-.;.; ______ ~-=--ıımııı.-.---~ .... --.. 
tılması imkansızdır. 1 1 
-Budü~üncenizdoğru- Hikiı.y~e ~ 17 purda bz·r OlJUll dur. Mücevheri parçalamış V ı 

bile olsalar parçalarına lJile 1.1a;mrıım- ---· 

Nakleden: 
Uç Yılutz 

palıa yetişmez. Bu mücevhe. .-b . 

k .oır çok kadınlar gibi bir ka. man yeni oyun arkadaşları gc. oturur oturmaz cebinden bir ha. Eıkek: 
ri buna ra~men satma müm clındı. Guze·· ldı· de.· Gene 'l..~r ""k ı·r. 'ta. k d dizl · · ·· · s· dah · "'• :." rı çı ar ı, erının uzerıne - ır a o genem yanma 
kündür, yalnız kime müra • kadınlar gibi... - Yemekte yanında oturana- açtı ve derin derin tetkike baş. gitmiyeceksin, diyordu. 
caat etmek 15.zımgeldiğini · Fakat.. dam kocası mı? ladı. - Sen de biliyorsun ki ben 
bilmek şarUır. Kızıldeni7.deydik. Kavurucu - Resmen öyle .. Fakat kadın Fakat, birdenbire farkettim. o gibi insanlarla yakıdan temas 

Pointer sordu: bir sıcak. Kaptan: vapura Napoliden bindi. Erkek Okuduğu ki~ba dalmış görünen etme~e mecburum. Öğrenip ko. 
- Babülmendepte serin ' bir Postsaitten. bu kadınla, gözlerini haritadan ca.ma bildireceğim şeyler var. 

- Bunu açıktan açığa sat rüzgar bulursak kendimizi me- - Kadın onu bekliyor muy- ayırmıyan adam biribiriyle ko- (Sakın casus olmasınlar bun_ 
mak mümkün müdür? sut sa}'drız, demişti. du acaba? nuşuyorlardı. Dudakları hafifçe lar?) • 

Kuyumcu, buna imkan ol. Hakikaten, kaptm1ın dediği - Onu bulacağından emin de. kımıldadığı görülüyordu. - •.. Hayatımızı böyle ka. 
madığmı anlattı, zira miiccv- yerde serin 'bir ıiizgii.rla karşı. ğildi. Biraz sonra Hollandalı harita- zcınıyoruz. 
her bir kral mezarından aşı- laştık. Fakat Hind Okyanusuna - Kendisini bulunca sevindi yı kapadı. Elini gizlice yanma - lcabederse size yardım ede. 

çıkınca gene üzerimize ıslak ibir mi? götürerek avucunWl içinde ka- cek ~adar zenginim ben. 
rılmıştır. Sonra satış ihti • sıcaklık bosandı. O zaman kap_ - Evli bir kadın kocasiylc be. dma kağıt gibi bir şey uzattı. - Zenginsin ama burada de-
ımallerini bir tarafa bıraka - tan: raber olunca memnunmu.~ gibi Kadın bunu aldı ve hemen kita. ğil. 
rak müce •' re dair bildikle. Hattıüstüvadan geçcrh~n hava görünür tabii. bm yaprakları arasına sakladı. - Burada. da zeginım. 
rini anlatmakta devam etti: biraz serinler dedi - İsmi ne? Hollandalı kalktı. Beni görün- Biraz sonra ayrıldılar. Ben de 

Fakat bu bizi faZia teselli et.. - Stella Harving, ce selam verdi ve konuşarak o- aşağı indim. Hollandalının ka. 
- Baş haremağası mezar medı Sal nd d km - İngiliz mi? nunla beraber aşa<n kadar indik. marasmm. önüne gelince oradan 

'_ıan cık"rılan mu··cevherler .. · 0 an ışarı çı ayıp ,.... 
o ... boyuna briç oynamakla vakit gc. - Pasaportunda Amerikan Tekrar dönüp güverteye geldi- bir adamın uzakla5tı~mı gördüm 
den hissesine düsenleri dik - çiren yolcuların bile üzerine a- yazılı. ğim zaman Bavan Harvingi Ben bunu Mister H.g.rvinge ben_ 
katle sakladı ve Tibete ka • ğırlık cökmüştü. - Galiba pasaportlara pek parma1dıklara dayanmış denize ze:•~im. Hollandalı güvertedey
carken beraber götürdü. Son Bir akşam, yemekten sonra, inanmıyorsunuz? Fakat, tuhaf bakar buldum. ken onun kamarasına girmek is-
;a beraber götürdügu""" hazine giıverl1~ye cfümış. parmaklıklara değil mi? Erkeği pek dışarıda Bir aralık güvertede bir Ja. tiyordu. Çünkü u?.akla.'Jırken e 

dayanarak gözlerimi karanlığa göremiyoruz. pon göründü. Vapurda kanlariy_ liııdeki anahtarların şıkırtısını 
Ierin yarıs·nı kayb !.'Liğini id. dikmiştim. - Ka.dın, "kamarada çalışı. le beraber iki Japon vardı. Gü- duydum. 
dia etti. Bud<'nm on sekiz Birdenbire yanıbaşımda bir yor" diyor. İsterseniz sizi ona.. vertede dolaşan Japon, yavaş Bu macerayı da kaptana an. 
evliyası da kl\vbolnn esya a.. kadın sesi duydum: - H.ı.yır, füşekkür ederim. yawş parmaklıklara kadar git- latmak istiyordum. Kendisini sa. 
rasındadır. F kat birçok - A! Sen misin? Geç kaldun - O halde kadınla tamştıra. ti ve ö~~ki kadının yanına yak- Ionda bulacağımı düşünerek içc-

k k ı ama, kusur.ı. bakma. Seni o ka. yım. Avusturaly~a 1\Ielboume'a laştı ve aynı vaziyette, demirlere ri girdim. , 
kimseler bu zıyam ha i i 0 dar aradım, bir yerde bulama. gidiyoı:. Adam csaşen kansiyle dayanarak durdu. Kaptan hakikaten orad&ydı. 
duğuna inanm k istememiş • dım. meşgul olmuyor. Kadın gene başını çevirip bak. Fakat hayret! Mister Hnrvin~ 
lerdir. Fa.kat haremai!ası bu Bu sözlerle !beraber kolumun - O karısiyle meşgul olmuyor madı. Fakat elini uzattığını ve de oradaydı ve kaptanla bri~ oy. 
zanlara dair el"ndeki kıymet altına <;.ıplak bir kolun girdiğini, ama, kansı onunla meşgul olu- Japonwı demirlere da.yalı olan nuyordu. 
li eşyad n hic olmazsa bazı- yüzüme de bi.r başın yaklaştığı. yor. Bclki yanlışlıklg, tenimle edlu~·nme bir şey sıkıştırdığım gör. O halde dışarıda ı:ördüğüm a-

f . nı duydum. Kadın ibenden daha konuştuktan sonra gitmiş, mese- dam kimdi? 
larmm ç.alındı~ını isoo.ta mu fazla h~yrete düşmüştü. leyi kocasına söylemi.5tir. Bti, acaba, Hollandalının ver. Ert'~si ~.a.bah Misters Harving. 
vaffak olabilmi .. tir. Oo! Affedersiniz! Yanlışlık - Bilmem. Fakat, ibu uzun diği kağıt mıydı? Kaptan beni le tanı tım ve beni kahvaltıya 

Pointer başka bir resmı oldu. yolculukta sizin için meşgul ola- bu kadınla meşgul olmağa davet davet etti. Kalıvaltıdn kocası dn 

f.lUseyln eliyle (K. sezere) 
• DeslnaUSr ve In:mSŞ d 

kineleri ustası bir bS.y ~ 
dır. (R. DeslnaUSr~ reıxızllle 
* Lise mezunu b1ı se'~ 

oır mUesscsede. çaltşmıı.lt 
maktadır. Orta ve ilse ıait ıf 
tematlk dere1 vereNllrt. 
remzine mUrClC8.at. ~ 

* 104Q.19U den; )"lll• e:J 
si bitirme lmtibanmdll ~ 
blr genç, taııslllle mUWl 1 
bir iş aramaktadır. (V 
mUracaat. 

• Ortamektcp mezunu. 
ve mUtea.tıııtt yanmd8 7~J 
genç öğlede:J sonra çallJP"..( 
bir iş aramıık~dlr. (W 1llll 
im) remzine mUracaaı. 

• Ticaret 11.!eAinl.n BO'IJ 
yaşında bir gen.;, mub~~ 
rat besnp ve daktilo ıyi 
caretbanede veya ;,tr ıı:ıll 
bir ücretle çalışmak _ .... ~ 
(H.D. 82) reınzlne mUrll"' 

8 31 yaşuıd:ı ciddi TCI 

genç, odacılık, apnrtıJn6ll 
veya gece ockçlliğt am 
ğaoğlu Zek1tıey ap~ 
raz komlsyonunda odacJ 
tupıa mllracast. "" 

• FraıısızcMlıuı ttlrJı(l' 
yazıyı hllen cirlsl 1' t' 
Haber gazetesinda. ('J.cırc11Jll 
mUmcaat. • 

• Blr Unlversitc ta!C~ ı' 
ıse talebesi.ne !ıer tn.rıO ';; 

vermektedir. (Alkayn) re1f>' 
eaat. 

· Müteferrik: / 
DAitT1LO AUA?\JrOJı 

yeni yazı okuma, yazmıı. ıııl~ 
yan nrıınıyor. Dalttllo ol~~ 
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ra verilecektir. ~ 
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lSUndUs J2) (22 çayJn1') 
8 ( '1' tf.1 lM.T.V.) (M.K. 6) '• ) 

(Sadık) (U.29) (NariD ~ 
( Ticaret 46 ) ( K o ç 1 ~ 
cT.B.) (:N. Kalpakc;ı) (Y•v; 
zıcıoğlU) (Hamdi) (T Z~ 
ıGUven) (R B 'ı.) (l• (/o' 
( B. V. ) (İngel 27) g9J 
(F. G. D.) (H. J 

(Uyar 62) (Arkadaş SS 

g
östererek: Kadın, gflJiği gitµ sessizce ve cak bir şey laznn. Genç ve güzel etmekte pek de lıaksız değilmiş. (>ulunuyordu. Yemeld.e hep Mis. 

ı:rörünmeden, yanımdan uzaklaş. bir kadınla meşgul olmak da zan.. Gece, güvert'~c dolaşıyordum, ter Harving konuştu. Evvela Ca-
- Bu da, diye sordu: hey tı. :\lcrdivenlerden aşağı inerken nedersem pek fena bir meşgale Baktım, bir gece evvel benim bu. vado. kauçuk ticareti yaptığını. 17 10 1941 

kelleri ihtiva eden porslen hafif bir aydınlık altında, beyaz deği!dir. lunduğu.m yerde bir adam var. sonra Holland~ da mücevhercı ıs.o; F;sıı ııc9~ hf ·· · d k" ·· bir çehre (Tördüm. Tanıdım: O Ertesi saba.'htan itibaren kadı. Yanma yaldaşmca tanıdım: Bu, diikkaru açı- ğım anlattı. Adamın tı ı~ ma azanın uzerın e ı mu - .... bi . Radyo Sving ıruarte , 
'rndındı. nı uzaktan u:ıağa ·~akibe başla- r Çinli diplomattı. bu sözlerine hayret ettim. Benım 5 

hür değil midir? Yarım saat sonrn kaptanla ko· dım. Sabahleyin erkenden kalk· Ben çekildim, biraz uzakta bildiğim, o Hollandalı adn!ll ka- mıı. (lktıs.'l.t ı;aaU), 19
'
1 1ıı.'~ 

- Bu, baş haremağasının nuşurken bu hadiseyi kendisine tı. Vapurun ortasındaki yüzme durdum. Biraz sonra, kadının uçuk tüccarıydı. Mister Har- kuarteti, 19·80 Ajans. df 
mührüdür. Baş har~mağası • anlattım. Ha}Tetlc yüzüme ba. havuzuna girdi. Hayret ettim. beyaz yüzü.nü farkettim. ving anlatıyordu: Türk nıUzlği, 20

·
15 ıu ~ 

mn elinde bulunan butiın e~- l rı.rak: Böyle güzel ve §Ik kadınlar ban- Uzaktan, bir gece evvelki aynı - Kauçuk tüccnrlığından mü. 20·45 Muhtelif oarkılar, ~c' 
S. d ·? ded' volarını öo-Jeve do!!ru "aparlar. sahneye şahit oldum. Kadın a- cevherciliac! Tuhaf bir şey de- Takvimi, 21·10 Temsil. 

Ya bu mühürle mühürlen - - ız e mı · 1• "' J ~ J "' salon orkestrasx, 22.so 

k 
- Yoksa sizin de ba§ınıza ay. Kendilerini kalabalığa g-östcrip dama yaklaştı. Yavaş sesle bir ğil mi? Fakat pek mükemmel 

mişti. Fakat Ali lıa ma :;Öy m hadise geldi? Demek ki. beğendirmek için. şeyler konuştular. Kadın çekilip oldu iste. Hollandadan Cavaya Radyo s:ııon orkestrası. 
leyiniz, bu kalıbı neredA bul. _ Arkasından indiniz mi? Banyodan sora sade 'bir şe. gitmek üzereyken Çinli bir şey her gidiş gelişimde.. (Burada L:SlA..."'iilUL 8~1' 
dunuz? _ Hayır. kilde giyinip ıgeldi. güvertede <>- söyledi. Kadın durdu. Güldü, bir rakam söyliyecekiı, vaz <'Q- I JIJ l 1' 

Pointer izahat verdi: - Keske inseydiniz. turdu. Etrafındakilere hiç bak. sonra ayrıldr. ti) epey para kazanı,rorum. !.. ll,~ılll ş E ıı ~ 
_ Ben bu k lıhm aslını · - Niçin? mıyarak, elindeki kita.bı a ~ı, O· Ertesi 1!'ece gene güve~rocy. ler son aylarda iyi gidiyor. Ba. ~ T t y 1\ 1 J 

hicbir :ınma örme . Ba. - Kimbilir. belki bu kfü~iik kuİnağa başladı. dim. Karanlıkta, sıralardan biri. kın bende bir istatistik var mü- r E P g ıJ11• maceranın arkasr gelirdi. Biraz sonra yanına bir adam ne oturdum. Biraz sonra benden saadc cderreniz gideyim getire- DllAl\J fil~ 
na· öyle g liyor ki, bu e eri Bu kadının nasıl hir insan geldi. Bunu tanırdım. Cavada biraz ötede bir takım sesler duy. vim. IJI AkşatO .. _1 
aramakla u :ra anlardan bi • o duğuu biliyor musuuz. kap- kam~uk tarlaları ol~n bir Hol. cltını. Alçak sesle iki kişi kouşu. Mister Harving kalktı, gitti. HAMLET (S per' 
risi bu mahf m aslını bul t n? landnlıydı. rordu. Seslerinden ~nıdım. Hol- O zaman Misters Harving bana • • ~ /.ı 

ıd . b - He.vır. Vapurda haya'e si- Kadın yanına oturana başını landalt ile o kadındı. Karanlıkta doğru $fllüm!oıedi ve: Sd P 
du, onu ca 1 sonra yerı 0 ı rma ibidır. Yanımıza her za- kaldırır> bakmadı bile. Adam da kendilerini yalnız sa.myorlardı (Dct'amı var) KOMEDi Ki l'JIJ.O.~ 
kalarak.J>u hırsı:7.lık belli ol - '-~=ı::ıaıl3!::l _____________ lm!ll!l!llll!l~ıımıı-lll!llmıum _________ , ____ mcıı_IQ!l_c:ııı--=~---iiSI ~ " 
masm diye aynı ağırlıkta Kibarlık Budala61 


