
$ehrin bazı 
kısımlarından 

Almanlar 
leni nara
da q·rdi 
Rusların 
maneviyatı 

son derece 
s~.ğlam 

En ağ;la;;kıarla 
tnukabil taarruz 

iran 
altınları 
hakkında 
bir sayia 
Tahran 16 (A.A.) - Parıı ajansı 

sı bildiriyor: 
Parla.mentonun H eyll'! tarihli içU.. 

mamda mebuslann b!ri HGDcdana aıt 
elmaslarla banka kalmele•t karşılığı 0 

!arak mahfuz bulunması l<'ap eden al-
tınlar hakkında clc.veran etmekte 0 • 

lan şayiaları maliye vezirimlen iztizab 
etmiştir. 

Maliye veziri Golsayaıı §U cevabı 
vernıl§tlr. 

Evvelce de izah ettiğimiz gibi bahis 
mevzuu olan elmRBlar, ayt:l halde, eski 
komisyon a::alannm mU!:.Urlerı ile ka. 
paıı sandıkları i<;inde olBrak banka 
hazinesinde m~uzdur. Bunların mu. 
!assal listesi, koffilsyon uaları tara • 
fmd:ın mUhUrleruni§ ve maliye vezı. 
rinc tevdi edllrni§ bulunmaktadır, 

Hanedana alt \"e tarihi kıymeti ha. 
iz elmaslara gelınce, bunlar haliyle ve 
GUliBtan sarayın•n mUze olarak ay • 
rılmış olruı bUyUk salonunıio. muhafaza 
edılmekte iken bu aazııy, etrafında ve 
bilhassa mUze salonunda bqlanmış o
lan tamirat dolay:ıı1le bu ~lmaalan toz 
ve toprak altınds ve herkesin matma. 
hlnazan olarak mutafaza etmekte 
tehlike gör'.llmUş ve bunlar da 16 a. 
ğustos 1941 tarihinde millt bankaya 
naklolunmuştur. 

Diğer blr mebus §U söılcri 8Öy1e • 
mlştır. 

"Hepimizin hUkQmete karrı olan 
it~adımız tamdır, bankanın da doğru 
yoldan ayrılmıyac&ğ'ma §llphe etmiyo 
ruz. .Maliye vezirinden blltUn mebus-

1 larm bu elmasları ne glinU ziyaret 
cdebilcccklcr!nin tesbıtin: rlca ederim 

TAHTTAN 
ÇEKiLEN ŞAH 

İngiliz kanetıerl 

Tahranı 
işgale 

iran Şahı 
tahttan 
çekildi 

-0--

Yerine 
büyük oğlu 
Şahpur 

Muhammed 
Rıza Pehlevi 

geldi 
Londra, 16 (A.A.) - Tah. 

ran radyosu, Şehinıahın tah. 
tından Feragat etmi, olduğu. 
nu bildirmektedir. 

* ... 
Londra, 16 ( A.A.) - Tah. 

ran radyosu, Şehir.şahın oğ. 
lunun kendisine halel olaca
ğını bildirmektedir. 

Tahran 
radyosu

nun resmi 
haberi 

Tahraa, 16 (A.A.) - Bugtın Talı. 

yapıyoriar RAMAZAN • f =~~
0

St:;: =id=,:!öre~~ 
l._ n oğlu Şahpur Mehmet Rıza yerine 
l.on dra, lG (A.A..) • (B,B.O.) İltnnbul l\lllrtftlttfUnden: 1 yor ' tahtan feragat etmiş ve bu teragaUn • 

ı h 
t re dra mahafiline ge.cn haberlere 2:3 eylUl WU oalı ı;UnU ramazı §e. . den milli mecll.st. haberdar et.mit • 

l..etı~us cephe.sinde \"az yet §Udur: _rınn __ ı_p_tt_da_sı_o_1d_u_ğ'u_ı_1o.n_o_1_un_u_r_. _ _:~---=-~-Y-8Z.18J __ 2_nc.:.:ı_sa...:.yf_ada.:__....:._:tir=.:_· _______ __:· ___ _ 
~ uıgrnda hücum ınsnı: ve maıze. 
>0p ıaYiatına bakılmaı:'!an o.evnm edl.. 

~::~ı::::~-:ı::·a:.:~a:r:;_ ı Tak s ı· ı e rı· n 
tıı 1'1 arasında mıu.cvl~öt bozuklu. 
'ıt:Oktur. Rusla en atn tanklarile ı 
'llbu taarruzlar )apıvorlıu ve Luga 

zam mikta
y.üzde 35 e çıkarıldı 

Nakil vas:talan tarifesi yeniden tanzim ediliyor 

~it ine kadar m lda.:8! u.ı.ntakası ha- r ı 
~ttı~Ot'lar. Valdn. tepeıtrındekl kuv. 
>arı .A.lnıanlıırrn ecrıstnı tehdit edl.. 

ar. 
~~kezde Sovyct uıııksb'J taamı.. 

ttı C\>am ediyor. 
'tehUkeli vn.::lyeı rrı.raynadadır. 
te.h nıar K yefi çevirmeıı ıçı.n bUytlk 't &arfedıyorlar Kri'•t.enı;:uku zap 
~ Alınnoıann Harl'o d hücum ede-

el"i t •hmin olı.nuwr 

lo * • ~ 
l:i "dnt. 16 lA.A.) IU.B.0.) 

titı l\la hQkiml,;etinı el geçırmck i. 
~ ~lngard Uzeruıdt: n uazzam bava 

Halk geç vakte kadar 
vesait bulabilecek 

lııgı~ebcleri :>luyor. B rLUh:m:-bclere Şehrin ekmek ve nakil vasıtaları ib-1 Taksilerin zam mesl'llc .. ı de gl!rUııU. 
llır PlloUan cif lştlraıt etmekte • tiyaçlarmı tetkik etmek üzere bugün mUştUr. Şimdiye kadar t.tık.silere ya.. 
~e "1ınan1o.r dUr yUzd'n fazla tay. belediyede b!.r tcplantı yapıtmıştır. pıla.n zamla blrllkte umu:ıu zam mlk. 
' Oe taarruz etmlşlNOlr. 17 Al Toplantıda kaza Kayınal~aınları, bele.. tan yüzde 115 ı hulmuştur. Fııkat bu 
ı:ııu01;mbardımıın tayyaresi dUşUrüt. diye reis muavinı, ill§ıı mı:stepn, top.. miktarın bugUnkU ihtiyacı önllycml • 
~ r. rak ofisi mUdUrU, bcl~dtye tefti§ be. yeceği gözönUndc tutuıa~ak yeniden 

'lttıı.r gUnU Alman bavP kuvvetleri yeti rel.al, iktisat mU:lUrU hazır bu • ı yüzde 20 zamla umumi zam miktarı 
'eb~vaya tekrar hüc!Ul etmeğe te. lunmu§tur. 
tıı1tş1 etıntşler fakat g.ır. pUSkUrtUL. BUtUn kazalarda ekmt'ğin normal 

lltdlr. şekilde ve iyi olarak ı:ıkmnaı için tef. 

~.-~an b be tııılerln sıklaııtırı~mas· fena ekmek 1. LENı.NGRADDAN "<Qtra a rleı't' gı;,-.. KJyct, Le 
't d Odesa muhtırch('lcn ş:ındiye mal eden ftrınlar haklunda yıtdırım 

~lc~.rUi:nemtş §iddetlP cıevam et. -~-;;-~_s_ı _ta_t_b-ik_e_d,_lt_m_e_sı_k_ıı._r_ıı._rı_IL§_t-ırı_ı_m_ı§-I B i R M A N z A R A 
t " $) 

... 

yüzde 35 e çıkarıunıştır. 

Bundan ba§ka §Clırin nakil vasıta. 
lan lhUyacı da gtsrU§Ula!U:tUr. Benzin 
tasarnıtu dolayıırlle son yapılan oto. 
bU.slerin hareket ııaaUer~ :üzerinde ye 
nldcn tadllAt yapılmam ihtiyacı hasıl 
olmU!Jtur. Buna eebeb de balkın geç 
vakit uzak acmtlere gtı.mek Uzere 
nakil vasıtaları buıamacıalarıdır. 

Şirketi hayriye, Akay, banllyö tram 
vay ldarelerile de teınaa edilerek bu 
nakll vasıtaların:n tarlfe;en de günUn 
ihtiyacına göre tanzim edilecek, halk 
gece, otobUs, tramvay, tr('n, vapur bu 
labilecektır. Bu hUBUBta tetkiklere 
ba§lanmıııtır. 

Dingepeıin 
şarkında 

ALMANLARIN 
Rus 

ı Tecemmü ıerine 

Hücumu 
ıBerlin, 16 (A.A.) - D.N.B. ajan. 

ının öğrendiğine gör~. tUyUk Alman 
tnyyarc te~kkUllPri 14 ey!Ulde Dinyo. 
perln ııarlanda dUııman o.skert teceın.. 

--Devamı 2 nci sayfada 

YENi iRAN ŞAHI VE REFiKASI 

iRAN TAHTININ 
RESMi 

iranda 
• 
ısvan 

haberi 
yalan 

Londra, l8 (A.A,) - İngDlzlere ve 
İngiltereye çok muti olm:ıkla itham e.. 
dilen lran hUI..'illııcU aleyhine 1randa 
18yan çıktığma dalr olarak herhalde 
Alman propagandası tarafından yapı. 
lan haber Londra ma'lfllacrlnde hiçbir 
surette teyit edilmemektedir. 

Sovyet 
tebliii 
_.- YaZllll % lnel ııayf&da 

Büyük Millet Meclisinde 

Bir idam mahkümunun cezası 
20 seneye indirildi 

Dün, Şemsettin Günaltayın re
isliğinde toplanan Büyiik Millet 
Meclisinde iki ölüm cezasının 
tasdikine dair mazbatalar üre. 
rinde açılan müzakereler bir 
hayli hararetli münakaşalar ol· 
muştur, 

. Saat 15 te celse açılınca, Ma. 
nı.sa mebusu Dr. Saim özelin ve
fatına dair tezkere okunmuş ve 
hatırasına hürmeten sükut e. 
dilmiştir. 

Bundan sonra hükfunetin ta.le. 
bi veç.hile bazı hariciye memur. 
!arının maaş ve tahmil tahsisat. 
larma zam yapan kanun layiha. · 
siyle, Çonırnun Deli.bik köyünden 
Mustafa Karabaşın ölüm cezası. 
na çarptırılması hakkındaki tez. 
kezenin iadesine karar verilmiş 
ve müteakiben Akyazmm Bal. 
yallı köyünden Hüseyin oğlu 
Tevfik Altekinin ölfun cezasına 
çarptınlması hakkındaki adliye 
encümeni mazbatası okunmuş. 
ttll', , 

c~eni zr:azbata muharriri Şi
nası Devnm, Tevfiğin katil su. 
çunu irtikap ettiği yolundaki 
kanaatin §Üphe ve tereddüde 
m~al bn-alanıyacak şekilde oı. 
dugunu kaydcbni§ ve adaletin 
tecelisi bakımından cezanın in. 
fazı icabet.tiği mutalaasında bu. 
lunmuştur~ 

Feridun Fikri kanaatinde ıs. 
rar etmiş, Salah Yargı, Galip 

...Devamı 2 ar.! &ay:fada 

Şahın tahttan 
çekilişinin 

Sebebi 
nedir? 

Alman 
tebliği 

Evvela Feridun Fikri Söz al. 

1 
~ış ve fizası bulunduğu encüme
nın bu kararına rnuhalef et etti. 
ğini, zira hadisede mevcut delil· 

Londr:ı, 16 (A~\.) - Tahran rad.. 
yosunun blldirdiğine gö"C, Şehln§lllun 
oğlu lehine taç ve tahtından !eragaU 
bu ııabah içtlmıı eden tran mebusan 
meclisinin fovknlMe celıreal netice . 
sinde illl.n edilm!ştir. 

.... y._ :a IDd •yia(la 

lerin '!'evfiğin, Etiç oğlu Mehdi. 
yi hücceten öldürdüğü hakkında 
kat'i ve müsbet bir fikir verme
diğini anlatmıştır. 

Buna ceva.p veren adliye en. 

Hükümdarın feragntlı!ln 9lhbl • • 
beblerden ileri geldiği ön.c sUrOlmf'<· 
tedlr. 
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'! - EN SON DA.KlJU.. - 11 EYL'OL lNl SA.U 

iNiR BUHRANINA O iR 
Ankara nıdyt n, ~ yd cl<luğu gtbt bn yıl dil lılr · pfüerllk lmU .. 

tuanı nçtı, c;:ızetı terde otı:udnğuınnzn göm 21> mürnro.'lt:W11, lrııtlluıo nc
tkc ı ~ kl5i mms.Uak olmuı. 

llu ,;nılyl'ıten oyle anlaşılıyor ld radyomuz !JU ve bu ekslğlndeo 
dal'.n ! . la bir p .llCr buhranrııa manız bnlııoulur. lkt Uç nt'dt>nberl bu 
huıuııtn hl sed en hıı.mrsuzltıh, plı'l:a ycnl bir 8Afhııya ctrı!iği için de 

tekrur ıırlk~r alm&k, vnlan ın.~ etmek zanıretlcrt ~ g .. termi:t-
BugUrıe kadar uı:Jyoda tecriibe edilen ııplkerlc.rdt"D bil' kı~mı meale.. 

eet ;ılkı mcmnııD edememJJtir. Aksayan taraflıumm nende oldağu 
~ •el! l9e 11Uphf'ı.iz bir lhtlsas mcselesldlr. 'plker stırçm!y,.11 bir Uade 
twtlnetllne saWıı bu'l.uduj;"U kac!Ar ıatlı ve yonmıyan blr tıe.Se. tenkidi. 
mJzl bılrl'kete ı:ettrmlyecdı: b'.r konu ma eadellğlno. L."'Ulnklanm'ID cıtt
bedecek bir anlatrt kııblllyettne malik olmalıdır Bunun tuırlclnde, eline 
~-erUt'D herhangi Mr kırııet psr~Ulll Dokta.lama IS retlerlne rl:ı) etle o. 
kumak gibi gok ballt bir fi kallr. B1zce yapılMsk Of'Y• M"Sleri mllsalt 
...ıancıı~fon blr lrunıa tabi kl!arak ~ıtırm:ık, ve ontıı.n <'men mlk. 
rotan batına &rl!Hrmedca evvel birçok t.ecril~lerle ıslah etmek, Usan 
Jmtalarmı düzeltmek, kellmeJero ~ lıltarnf man y:ı onlntmak. 
)-etı,umıcktır. Aksı takdirde nulyo cllnfoylcllerlıaln kul:lkl:ın daha blr 

bıt)li uman Jı.ua.urMU: bir b&lde nıMDktır. 

Alman tebliği 
a-l1n, 11 (A.A.) - Nqredilen hu. 

.... l>lr tebUI: 
On b1rtncl. :ylrml J9d1nd n otuz 

d!Sr'dllııcU Ru.a ordularına mensup d~ 
km Sovyet tnmeninln İlmen glS!U mm 
tak&lmd& imha edUm!t t'lduklarml bil 

cllrl;yor. 
Diler dOkwı SQvyet tlhnmlnden de 

tek lııaan •l kalmamqtıl'. Almanlar 
63.000 den fazla uir aıw2ıar. 820 • 
va, arabaat. 895, top ve bt1yQk mlldar. 
da malzeme lftln!lm ctmlalerdlr. 

KömürU narhtan 
fazla fi atla satan 

kömürcülar 

f',,N SON DA.KtKA 

Sovyet tebliği 
Londra, 16 (Radyo) - (Saat 

8,15) Gece yansı Moskovada 
neşredilen Sovyet tebliği: 

15 eylül günü bütün cephe bo
yunca muharebeler devam etmiş. 
tir. Cumartesi gUnü 10 Sovyet 
tayyaresine mukabil 15 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir, 

Sovyet tayyareleri Rumanya.. 
nm Kalas, Sulina, Köstence li· 
manlarına hilcum etmiştir. eu. 
martesi ve pazar günleri Alman 
kuV\·etlerinin Odesaya hücumla. 
n kara ve öeniz kuvvetleri tara· 
fmdan tardedilnıiştir, 

BÜ 'ük illet 
rneclisinde 

8tlBtarafı t lııcl ııayfada 

Gültekin. Faik Ahmet, Hamdi 
Sarlan, lsmet ınker de bu mevzu 
üze.rinde leh ve aleyhte mutala. 
alarda bulunmuşlardır. Bundan 
sonra Feridun Fikrinin, verdi~i 
cezam.n 20 sene hapse tahvil yo. 
lundakı takriri reye konmuştur. 
Bu takıirl 63 aleyhte reye karşı 
120 reyle kabul olwımuştur. 

Ruznamedeki ikinci ölilm tez. 
kezesi de, Güıi.inUn Kirazlık ma. 
hallesinde Ahmet oğlu Saip Ye. 
ner hakkındaydı, Feridun Fikri 
yine kürsUye gelerek, Saibin 
mahkeme tarafından bidayette 
20 sene hapse mnhkfım edildiği. 
ni encümenlerin nakzı üzerine 
de ölüm cezasına çarptınldığmı, 
halbuki rivayete müstenit bir 
sehadet bulur..madığını söylemiş.. 
tir. Şinasi De"vTim delillerin 
mü";bet \~e kararların yerinde ol. 
duğunu izah etm;ş ve Fahrcttin 
Baha enciımenlerden çıkmış, 
adliye enclimeninden geçmiş bir 
kararı, beş dakikalık mUzakere 
içinde hak ve adalete uygun §C
kilde neticelendirmenin mümkUn 
olı.unayacağıru kaydetmiş. de
miştir ki· 

- Bir taraftan bütün heyet 
adliye ve adliye encilmeninin ek. 
seriyeti var. Bir tarn.ftnn da Fe
ridun Fikri, 

Feridun Fikri de buna karşı· 
- Ben. demiştir, Meclis huzu· 

runda. kanunun ve vicdanın em
rettiği vazifeyi yapıyorum. Böy. 
le bir takmı mUIAhazat ile vazi· 
femi yapamıyaca.k mıyım? 

Bunun Ü7.erine Adliye Vekili 
Hasan Mencmcncioğlu söz alill!Ş 
ve Feridun Fikrinin mutalaaları 
s·rasında geçen bir noktaya ce
vap vermiş, memlekette adaletin 
bir olduğunu. mahkeme hüküm.. 
!erinin temyi?.ce de tetkikten ge
çirildiğini söylcmist;ir. 

Müteakiban Yusuf Ziya Ozer 
mahkemelerde tutulan zabıtlar
dan bahsederek bunların hulasa 
olduğunu ve aradan 15 - 20 gün 

Cumartesi günü Almanlar~ 
tonyanın Özel adasına asker çı. 
karmağa teşebüs e~lerdir. 4 
nakliye gemisi ve 1 torpito muh· 
ri.bi batırılınca Almanlar bu te. 
şebbUstcn va.zg~i~lcrdir. Bir karilmla y&ZZJOr: geçtikten sonra tetkik edilince 

Ge~ gUn kömür almak uaere Kum hadiseyi ta.mamiyle akscttiremi. 
kapı istnayonuna gttmllUm. İk1 va • M a c a r yeceğini ve mahkemelerin 3 ki. 
goo k3mUr vardı. Btr ıu vagon kömU. §İdc.ıı miirekkep olduğunu söyli· 

yerek şöyle demiştir: 

Finlerin 
hiicumu

nu 
ke~mek 

iç·n 
Ruslar yeni 

tahkimat 
yapıyor 

htokhohn. 16 (A.A..) - Onoga 
ve Ladoga gülleri ara.mıdakl harekAtı 
aıa.ıca ne takip etmekte oıduğu Het • 
sink!.de dllşUnUldUğUne gt'.re hareket 
harbinin gayeleri yaklımııak üzere • 

dlr. 
Bu harekAt, §U noktalarda yapıl • 

maktadır: 

Garpda içinden geçlln'cs:I mUmldln 
olmıyanormanlarorU.aır..dL 

Cenubpd& Svlr oehrl LııtJkametf.nde. 
FinlAndlya fırkaları, S.>Vyet K&reıı.. 

sinln merkezi olan Potroııavodska doğ 
ru Derlemektedir. 
Diğer taraftan Rusıar •ıu hücumla. 

ra kar§l koymak içtn yem tahkimat 
vtıcucı& getirmek makaadile hummalı 
blr faaliyet sartctmeıı.te~irler. 

Bundan başka FlıılAdlyalılar, Svlrin 
garp sahll!.ndekl mevzilerml genl§let. 
mektedlrler. Fakat ne bu ııoh1r, ne de 
kareli berzahının cenubur:da ve hudut 
üzerinde Sj.stervack ırmağı qılma,, 

Dll§Ur. 

Berzahın cenu':ıunda tıı.r takım F\ıı 
bataryaları, Leningradı bombardıman 

etmekte olup bu fehlr-Je çıkmakta ol&D 

yangmlar, görWmektt>dir. 
Diğer taraftan A1ma.n kıtaatı, Da. 

goe gölU ile Estonya arı.mnda kA1n 
bulunan Vormsoo adam.• l§gale mu. 
vaffak olmu,,lnrdır. 

Dagoe ve Oeael adalar. henüz Rus
ların elindedir. Ruslar, furaç amell • 
yesinl defetml~ olduklan.r.ı bildirmek. 
tedlrler. 

Alm.antarm bu ıı.dat~ııkl bazı bn.. 
taryalan tahrip etmt: oldukları söy • 
lenmektedir. 

rl1ıı aahlplcrinl buldum ve kömtlr aı. N "- lki kişi idam hükmü verir. 
mak tstedlllml ~yledlm. Bana., bu. a •ı b •ı Dünyanın hi~ bir yer.inde gör~ Feridun Fikrinin cezanın 20 sene 
rada klSmUr ftrdlklni takdirde klla. memlştir ki bir in nın hayatı ağır hapse indirilmesi hakkında.. 

Alnıaıı haııa 

kuvvetinin 
kag1:]Jları 

MCMlkcma. ıe (AA.) - 80'rJ9t or -
du.sımun organı olan Kraımaya ZTesda 
gazete81 yazıyor: 

Alman hava kuvvetıerlnde bQyUk 
bo§lukJar basıl olmu;ıtur. AJman hava 
kuvvetlerinin bugtlnkil !ıarekl\tr, mu.. 
hasamatm bldayet!ndekl barekAb ile 
kıyas edilirse, hava cephesinde bu bU. 
yUk bo§luklar sarih 11Urf!tte ıMydana 
çıkmaktadır 

Alman kumancıanlığı. ou boııl\ıh-ıan 
tayyare cilzütamlarmm süraUe blr böl 
geden ISbUr balgeye nakl, surcıUle ka. 
palmağa c;:ııışmaktadır. Cephenin bir 
bölgesinde onzl taY)'!lrclerlnln faali • 
yeU dalma diğer b!r bölp-ede havnlnnı 
stıkimet getirmelttcdi ·. Vl~manın elin 
de, herhalde biltlln cephQ 'hoyuncn ay. 
nı zamanda bnrckAt )'l.O.\Cllk kndar 
kllfl tayyara bulunmnmaktndır. Nazi 
kumandanlığı, bunun •çir ?.aman za -
man tayya!'elerl bir kere cephe arkn • 
ıımdakl bedcrıere, ~ııka t::tr deta ileri 
hatlardaki hedertere hOc•ıma glln(!er. 
mek taktiği.ne b!lfVUrmakt.Rdır, 

İngiliz ve Rus 
kuvvetleri 

Tahranı 
işgale ha
zırlanıyor 

Londra, 16 (AA.) - Nıyuz Kronik! 

muhabiri, İngiliz ve RUB Jutaatmm 
Abnaıılano tahrikltı nihayet bulma.. 
dıfı takdirde TahraDI taıtrJ etmeleri 
muhtemel bulunduğunu ynznıııktadrr. 

Mareşal 
Peten 
General 

Denz 
ama 7 k ·ru, aıacaktarmı s8yledilcr. hn.kkınrla iki reyle bü:kmolunsun. ki takriri reve konmu~. Nazan 
Halbuki"·" kuruştuı vermeleri ıcnp Hıf /erin Meselft lngilterede 12 kişi ile itibara alınmamış ve adliye en- l'i~, 16 (A.A.) - Yakmıark kıta.. 
ederdL Kendilerine k8mtıre konulan itham edilir ve ancak 8 kişi ile cümeni mazbatası ka.bul olun· tarı ba§kuır.andanı generoı Deıı.z, dUn 

!tyatı hatırlattım. k "h mücrimiyet kararı verilir. lngll· muştur, ak,,.cıam Vlşiye geımıo ve istaııyonda 
- o halde dediler, dllkk'ndlD pı. ararga ına I terede bir adamın aleyhine hü· Bundan sonra lçel mebusu hariciye ve harbiye nezaretleri mUmea 

l!r alıranuz. 1aterııek hiç • ftl'llle~ ldim vermek için 20 vatandaşın Turhan Cemal Berıkerin teşrii sillerl tarafmdan· eelD.ml&nml§txr. 
Bu vaziyet ka~ıamda Fiyat mun. niçin gi iti ? reyi l~dır.,, masuniyetinin kaldtrılması hak. General Denz, bugün tcareşal Peten 

bbe komlsyonuııa mllracaat ettım. • Adliye Vekili Hasan Mene. kmdaki Başvekalet tezkeresi ve tarafından ve Vf:iye avdet eder etmez 
Zabıtaya haber vermem icap ettiğini mencioğlu Yusuf Ziya Ö7.Crin takibatın devre sonuna yapıl- amiral Darlan tara!mt!a: kabul olu. 
bildirdiler. Bunun Qzerln:: sabıtaya vi. Badapefte, 16 (A.A.) - Macar ha{- mutalanlarmda.ki iki noktaya te. masma karar veren muhtelit en- nacaktır. 
kt.yette bulundum. Zal.ıt tutuldu. vek1.Ll Bardosaay. pazarteııl gnnn l5ğle mas etmiş, muhakemenin fevka- cilmen mazbatası okurunuştur. GcncMll Dem:. mUhlm bir a!yast 
Fn.laıt ben WA k8mUr alamadım, Ve den llOnl'a parlamentonun hariciye en.o lfı.cle bir itina ile cereyan ettiği- Mazbata kabul edilmiştir. mevkle gctirllecektlr. 
llahkeme~ mUracaat etmem tavsiye. ctlmenl huzurunda anııroı Hortlnln ni aleni ve 6ifahi olduğunu, Türkiye • Almanya arasında * • • 
edlldL HiUerln umumi kararg~.rıını ziyareti b~ kanuni usullerimizin ticari müba.rlelelere mUtedair an. Vlşl, 16 <A.A.J - Fransanm su • 

Ben memur bir adamım Kamnr ala· ""' bu mUnaaebeUe yapıla?ı gllrllşmelcr tekmil adli hataların tashihine la.şmaya merbut C listesi hak· rlyedeki an komis~rı. bu eabah mare-
•ımı 41ye mahkemeltrde uğrl1§3.. baklanda tsahat vermiştir. müsait olduğunu ve lngiltere is. kmdn.ki notaların tasdikine ve aaı Pcten tarnfmc!an J{abul e<IllmL,tir. 

Sovyet 
Başkumandanhğı 
Leningradın 

sukutunu 
----'-<>--

lllyel ve moık\)VG." 
um aklbetne 

Sıkı surette 
aıakaiz 

•• •• -goruyor 
Helsinkl, 16 (A.A.) - tıtttıuıi: J 
Fin ileri hareketi, petrcıskojeyi ço 

yakından tehdit ederek muntazam ' 
metodlu bir şeldlde devıım ederıceıı. 
~gal altına almmt§ bul\ıl.Rn çol< c. 
nıv l{arcll blllgesinde temızJlk ;:ı.-apıi' 
maktadır. MU§ııbltlerln nazarı dil\ ' 
tini, bilhassa, Sovyet·ertn Lcnillgr 
cephes!ndeld ncvmldane muka\'cıııt 
cel betmektedl.r. 

Voroşılofun, bu bölge)t en gtlıt 
kuvvcUerlnl tahşll etliği ve. bu kU'' 
lerln artık bJUme mab.kGte olduğ\I t" 

barllz ettlnllyor. 
Stefanl aj:ınsı muhab11·1nın te'b8 

etUrd!ğlne göre. Voroşlluiuo bu t 

çarlık payitahtını ber evınln tt 
teker mUdafna cdllece1;ı bır kale ıııı 
llne koyduğu, bütün ıeh1 ı bBJkJ'll 
cınslyet ve yaş farkı gb:etuml'Jcll 
muharip hnllne getirildi~. pek tı) 
ayrı ırklara mensup S:>V\'ct esırıtr r, 
Sovyet flrıırllertnın mtltLcıikan \ e 
dikleri tfadelerlc teeyUt. tıtmekted~ıc-

HattA pek yakında es!.. edilen ~ , 
eek rütbeli Sovyet subay.an. ı.eol.JI 
grad muka.vemet!nln, be· ne tıahaJ 
olursa olsun, bu şehrin eukutunu r: 
ciktirmeğe matuf old~u eöY~ 
mektedlrler. sıvn haı.km feci Ak! so' 
nazan itibara aur.ınama;;tadır ve p 
yet ba§kum!!.Dclanlığı. L1ı:;logmdtJl 
kutunu, M03kova ve Klvrfln fiklbt 
sıkı surette allikndıı.r ~hı:ınclttedlf ; 

Sovyet ukerl erkı\ııı. Lcnıngrad 
den gider ve Moskova tctöit attın&~ 
rerse, bunun, SovycUer lem, yeni .,P' 
heztımt safhası baıılang•cı demeli 
cağmı anlıyorlar. 

Dinyeperin şarkında 
Almanların hUcumu 

~Ba:;tanıfı ı ncı sa)ra* 
millerine ve topı,:u mcvl'.lıerlne b cJfl' 
etmişlerdir. Blrlhlrln! takip eden .tJ>' 
galar halinde taa~ geçen J.J 1' 
tayyareleri dUşmanm 8'.Jlra toplıl ~ 
nakliye. kollunu ve tmık:u.rını bO~ 
ilyarak bunları lmbn. rtm·ı. 600 
fazla otomobil, mltralvllz ateşlle ~ 
rlp edilmiş, be§ top ııusturulmUŞ· ti 
zırhU tren de ha.rekette11 durdU 

muştur.: rJI 
Bundan başka allı n.'lkl!ye tre ~ 

birçok tam isabet elde eailmlş. 
ler durdurulmuş ve a~r llasara uıt' mam!,. Bqvekll evvel!. kral naibinin Al - tisna edilirse jüri usulüniln sebep Türkiye • İsviçre arasındaki an- I -

Bu Yatandqmuz ıtk&yeıtndııı haklı. ' manyaya eeyahatinln Al!rtan • Mncnr olduğu skandallcr yüz{lnden A"l• JL,manın 2 ay uzatllmasına ve 
•• BahMllltl klıue!erllô adru1eri &D&DeT1 dostluğu havası içinde cero- nıpanın her tarafında iflas etti- Macaristanla aramı?.daki ticaret 1 Sof yada umuml tılmıştır. * • • 
bir.de mahfuz bulunuyor. 4JA.ka.dular yan etml§ olduğunu mtışahcde et - ğini, son znmanln.rda tetkik eser- ve tediye anlaşmalarının tasdiki. tıl 
ınn nazarı d!kkatlnl celbcder!&. mı, ve iki memlekeU allUmdar eden !erinde Türkiye mahlcemclerinin ne ve vakıflar umum müdürlü- f b ı·k • Londra, 16 (A. A.) - Ke 
--------------1 meaeıeıertn tctkfkl :ııet.cesınde tam model olarak gösterildiğini be. ğünlln Usküdnr. n:adıköy tra~- 80 er er 1 şayıaSI ı\:a·e1 .. Lctenhili~kgrnenın~:n :kanıbzüyUbuktun0~;: ZAYİ - 1570 numaralı otomobil bir anln~maya vanım.ı, olduğu gibi yan etmiştir, . vaylarr şirketindeki hissesinın , • "" 
p111aım1 sayt etUm. Bulıı.n qağıdaki bundan sonra da Sovyetıere karvı yt. Yusuf Ziya ve onu taln"be:l İstanbul beledivesine devrine da- soıya, 16 CA.ı\.J - Bulgaristanda bedihidir. 
llıdr'lıM 1'8tird1Ri takd!~ memııuıı p%lacak harekAta Macarl&tanm i§Ura- Adliye Vkili. müteakiben de ad· ir kanun layfhalannm birinci tekmil ııefebcrllk UAn t-d!ldlği hak • Bununla ~!>er bu ı;chirJefÖ' 
..u.oetUr. ldn1n §ilmulU bahsllıd .. lld memleket }iye encümeni mazbata muharri- müzakereleri yapılmu;tır. Çar. kında bir ecnebi TadyOIU tarafından •

1 

müdafe.asmda zaaf alameti gôı-0 
Topbıme: ~ C'2M1c'lml ordulan kumnndanlan anısında da ri Sinasi Devrim söz söylemiş· şaraba günü toplanmak Ü?..ere neşredilen .br.berl tckzıbc Bulı;ar ajan. modif;ri gıöi pek ya.kmdn Alın~ 
ı IUll1IU'IMla t.maıı t)rkmez aynı anln§ma m .. vcut buJUDmaktadır. lcrdlr. Müzakere kafi görUldü. celseve nihavet verllmiati1' sı mezundıır. lann eline düşeceğini gost 

9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:::=~~!!!!~:!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!_!!!!!!.!!..!9 bir emare de yoktur. Don h•"" 
sı, Rusyanm b&Şlıca sınat ını:ıı~ 
kala.nndandrr ve Alma.nlarm bW' 
ları ele geçirmek için fc-.,ka.1'4. 
gayret sarfctmekte oldukları # 

'HiS VE 'ASK ROMANI 

- J'abt ba bayat nd ! Den 
kendimi hllA genç ve es1dst gibi 
f&yanI hayret bir derecede güzel 
sarnyorum. Şu halimle kim be.na 
otu& Ylf1Ddan fazla diyebilir'! 

Diyordu. Filhaki:ka 1924: sene -
tllnde ot.us altı otuz yedi yaşında 
bir kadtn genç 11ayılıyordu. Meli. 
ha Cemal de bununla teselli bula. 

- Kn yqma yaklaşt!fmu 
DUil ka.bul cdcbllirim? • <4ye dü.. 
f(lnUyordu. Hem benim içinde bu• 
hmduğum yaş kadmlığımm biltUn 
kuvvetini gibterebilceeğim ~nğ de 
ğil mi? Kırkma yaklaşmış bir ika. 
dm biltün tecrübeyi görmüş, acı. 
yı ve tatlıyı tatmış, zevk duyma. -
mm ve zevk vermeainl <>ğrenmit .. 
tir, Bugün iç.hı tam kadınlık y&.i. 

lllmm içinde bubmuyoru.m. Fa .. 
bt yarm, Jar.kmı ceçtp elliye gel· 
dikten 900l'a... İşte o zamruı m.Ud• 
deti bit.ecelt. Elli yq acı, çok acı 
olaealk,. 

Ve lbn şekilde dllşünUr'ken, sine. 
mada, tiyatroda, tramvayda tren. 
de nerede ve kim olursa olsun 
ytmnıdakt erkeğin ellerlni tutma
sına., vücuduna gayrimeşru his • 
lerle temas ctınesJ.ne mllsaade e.. 
dfYor. giili bir ibnltslzllbrin ver • 
dlğt teslimiyetle kendisiııi ibırakı
yordu. 

Meliha Cemal bir erkeğe: 
- Git, ara ba.kalnn henden iyi• 

sini bula.b1llr mhin? diyecek ika • 
billyet ve görllnüetc olduğunu bi.. 
llyor, fa.kat ha.yatına sokubn e!
keklerin ~ öğrenmelerinden 
fevkalade korkuyor. yarın bir 
mil.naka::ı. cmıı:.ı?mda gUnlcrce koy 
nunda. eğlen<lirdlği erkeğl.ıı kar. 1· 

ama geçip: "Seıı.:.n yagındnld kn. 
dmlar torularmm kirU bezlerini 
yıkıyorlar, sen hal"nden uta.nmı .. 
yar musun? demesinden korku • 
yordu. Eğer böyle bir vaziyete 
marus kalırsa muhakkak ölece • 
llndeıı em1ndl. 

Yine dUşUnUyor: 
- Eğer beni severse o za.man 

vaziyet tamamen değişir. Fakat 
R.U dünyada beni seven bir tek in. 
san yok ki .. 

Diye UzUlUYordU. 
EskJsi gibi n.e.k sözlerini bir k<'

reclk olsun d:ı.ha duymağı ncka • 
dnr arzu ediyordu? 

Bazan da kendlsini teselli için: 
- Bu vaziyetin böyle olmas:na 

sebep, dUnya vazlyetinin bozuk 
olması, gençlerin yeni düşünllş • 
lere, görUşlere sahip olmasıdır. 
Diyordu. BugUııUn gençleri fev • 
ko.Hlde pratik yetişiyor ve aşkta 
bile sürat e.rıyarak daho. ziyade 
kalbi bağlardan :ziyade bedeni te. 
maslara ehenurJyet wriyorlar. 
BugUn bir erkeğe sevgiden bahse· 
dildiği zaman: "Aman. sen de on 
dokuzuncu asırdan mı kaldm?,. ce 
vabını vcrlyor. 

Fa.kat Meliha Cemalin bu şekil• 
de tar!.f ett:ği nesil de geçiyor, 
yeni bir nesil meydana gelmiş bu.. 
lunuyordu. Birkaç ncell çırıık Çl. 
karım Meliha. Cem:ıl henüz on do.. 
kuzunu doldurmamr!} köıJ>e çocuk
lardan dn zevk almnğa b~lrunı,.,

tı. 
Bir genç kızdan daha genç ve 

daha Jtörpe, daha güzel bir genç. 
le sevı~meğe ba§lnmışb, HC'n!lz 
liseyi lblle bltirml.yen ibu c:ocuk 
yirmi yaşına bile gclm.io değildi. 

:Meinıa. bu 9QCUkla iblr .zaman • 
lar istediği gibi oyn~. fa.kat 
bir gUn bu toy Aşrkm da yalruzı.c 
iki dakikalık zevkle i'ktifa ettiği .. 
ni, hatta birçok zamanlar onu bi
le ~'DU içini yakan derin 
bir acıyla. görmll.«Jtil. 

Artık hiç kimse onun ya.ntnda 
bir günden fazla kıılmalc istemi • 
yordu ve bu Umltalzlik, bu ka. 
ra dlişiineeler yavaJJ yavaş bUyft • 
yerele :Meliha Cemali randew ev .. 
lerine ika.dar sürüklemişti. Bari bu 
rada j.nsan biribirln.i aldatmıyor, 
zevk duy:mağa gelen erkeklere 
7.evk vermeğe hazır kadmla.rt bu
luyorlardı .Meliha Cemal bütün 
erkeklere zevk vermek için yanı
yordu. Evin kfu$ük aalonunda ken 
disni, arzu edecek, seçecek er _ 
keği ~!erken kalbi ne kadar tat 
lı bir heyecanla çarpıyor, g6ğsU 
nasıl eaki zevk saatlerini hatırla. 
tan bir dolgunlukla inlp çıkıyor • 
du. Bu kaçamak gizli zevkler Me. 
liha Cemalin eski gtlnlerinin sar .. 
ho§luğuna nekadar benziyordu. 
Sanki da.marlarmda kalınlll b!r ıe. 
bir yeniden ıkanmı yalmuf, bO.tnn 
vllcudunu alevle.mJtti. 

Falca.t biltUn ihtiraslar gl:ıt Me. 
liha Cemalin aşk arzuau da. ken • 
disinl bir an bile rahat bualmıı • 
yordu. Cimri nasıl yalnız parası • 
nı diişünürso !Jellhn Cemal de o 
şekilde kendisini erkeklere be • 
ğeııdimıeği dilfllnilyor Te bUba8M 

hakiki yaşmm ortaya c;ıkması ih • 
timaliyle titriyordu. 

- Dünyada en kolay 15ey ka • 
dmlarm yaşla.rm.ı saklamaları ol .. 
malıdrr_. 

Diyordu. 
Harp, bUtün dostlar'.ııt bir tam• 

fa dağıtmıştı. Hatta yeniler bile 
artık görünmez olmuşlardı. Za _ 
man çok sabuk geçiyordu. Unut.. 
mak istiyor, kcn<Uslni, mazisini u. 
nutmak .istiyor, fa.kat buna imkan 
olmadığmı pek çabuk görilyordu. 
Mazisinde bıraktlğı hatıralar efm. 
di onu fa.zlasile rahatmz ediyor. 
Çünkil o gilnle:ri tekrar yaşamak 
için çıldırıyor, fakat buna imltln 
olmadığuu görUyM!u. Onu en zl• 
ya.de teeasilre eevtteden yqmm 1. 
lcrlemeei idi Fakat, 111seWğbıl 
muhafua etmiş oımaatıe de teaeL 
li buluyor: 

- Kadmlann yaelanada bü.. 
set.mek ne mtnasnl*? diyordu. 
Bu Ja1T'l•nda bir Jtadmlll genç ve. 
ya yqh olUfU hfıç Jdmaeyl aJüa• 
dar etmlyor. Herke8 kadııma si.el 
ve tnsam tatm!n edecek bblllyet.. 
te olmMJDı ~. 

Ha.bık! evveke. genolflinde 
Meliha Cemal tstQrbelS d0tt1Ddt11tl 
zaman: 

- Hayat o kadar uzan ki, tn.. 
san bu bdar kil.eler sarfmda ne 
yapeıcağmı beöreme&, derdi, 

(D"10mt wr) 

rülınektedir. 

Rus • Alman cephelerindekı 1:, 
harabelerin pek kanlı olması. / muharebeler hakk·nda mütaıetıl 
yiirütenlP.ri "cehennemi mU~ , 
dele,, tabirini kullanmağa ~ 
ket:mJo.ktcdir. 

Almanlar, son derece ağır ~ 
mürettebatı 13 kişiden ibaret ol 
hücum arahumm mptedllınllJ f 
duğunu bildirmialerdir. Bu ku"'1' 
te bir hücum ara.basma ilk oll 
rat. tesadüf edilmiştir. _/ 

Akdenizde 
Bir llllllver ge...,ı 
llavaıa açanıd• 
Londra, 16 (Radyo) - (~ 

8,16) Orta p.rk hava ~ 

ri~~ ptJllf sntaJ( 
tayyarellri, evveloe taarusa .. ~ 
rayan mihver nakliye g~ 
kaflle8İnden kurtulan bir ~ 
yi bulmWjlar ve hOcum etıni~ 
dir. Gemi infilak ederek haV_&!~ 
uçmuştur, Trabhm liman~ 
mihver gemilerine taamıs fP' 
miltir. 



•. 
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&hkeme 
aıonıarında 

fliN OLMAGA M·I, HIRSIZ 
~LMAGA MI GiTMiŞ!.. 
~a beni oğluna gelin edecekti, evine 
ı; zorla oğlunun koynuna soktu 1,, 
~ 

Ren bu ev<: gelin olmağa 1 eltndo bir bohça ile önUrr.dcn geçti, 
~ l'okııa, hınuz olmağa mı? surlara doğru uzandı, gitti. 

ıı 'daha neler? Ama hamama mı gider ba§ka yere 
~~elen falan yok işte. Ev- mi? omsmı bilmem. 

~11yor... İkinci §ahlt de Yekta adında bir Jta_ 
~ U%Un boylu, alyah ipek dmdt. Kucağında blr de l~UçUk ı;ocukla 

tı~ le.nli genç kız, hrutlmin mahkemeye giren Yekta da kUfeci Ha 
"6Cl'ine derln bir hicap sanın sözlerine benzer i!lidc vererek: 

'1bt elleriyle ytiZUDU kapa. - Bir de ne göreyim gelin hruum 
' kapıya fnml§, bir sağa,, bir soıa. baktı 

lıılıAkftn bey, dedJ, hiç Wylc ve koltuğunda bUyUcek btr bohça ile 
Gt u? hepsi va lan, trunı... hızlı hızlı surlara doğru gf ttl 

~\'llCtYnn. • Ama hamama mı gider, yoksa b:ıe. 
~ 1- ka yere mı? orasnu bilmem. 
~ labtt ya, as?l ben davncı.. İki §ahit gelmemişti. Blr'ı.ncl sulh 
~kaynanam olacak bu ka.. ceza h!Lldml Reşit, bunlarm da celbi

\& bir bohça çamq.ınm, el- ne !Uzum göre?$ muluı..kcmeyt ba,,luı 
ldı. bir gtlne bırnktL 
~ o:luna gelin edecekU. Genç kız mahkemcdcı: çıkarken, tek 

torıa oğlunun koynuna sok ,ror tekrar yemlııler e®rek inkAr c. 
be1ttreumı ihlı'U ettirdi be. diyordu. 

' ~ Ht'ı.kim: 
~~ ky olmaz. Bu memleketin - Bakayım, mubakeırı.~ blt.sm,..suç.. 

ltanunu var Bu ~lcr zor. suzsan elbette boraat ec!oTSin! dedi. 
~ Genç kız bunun tl.zorlııo. 

bi?' değil, ikl değil t&m tıç - Peltl efendim, peki. .. öyle lso Al-
' !' ctmış. lahnısmarladık! diyerek mahkemeden 
)\ı.."..Çatın11, kaÇtlll§, eoııra da çıktı. ADLİYE MHABtnt 

~I~~ yakarmı§ kendlnl 
~ 'Uslu edebll oturup nI.. 
)\~~ııek ycrda, gene aynı 

:_--ısııın, Bu marifctlerl.nln 

8':~ıu.su genç kum cevap 

~~1dan kalmadan kendi • 
'>a Otan, lhtlyn.r uzun OOy• 

'ile hı kallttı: 
~ lı\ı <le:nezsm. ba,kim beyca • 

kız bUledlr.-

b koınoucağIZJmızdL Bir 
Unı..,m nedm kendislDl 

t · lla.,ka bir gene bilmem 
~!eınıı1, omdan da. koğul

lı.~"" ncrdnn, babasına yal • 
"'"~Ctim ve oğluma gelin 
~ evııne aldım. 

' iki buçuk ay mı oğlumla 
bu k. kaıdı. 

... llıUddot zartmdn beraber 

tilr' ' ben bficmlyonım, hfı. 
6' ~ ama, belki de yatmqı.. 
ti tıe zarar, oğulcuğum, 

ı kıymak ilzercı b&zır • 

d!yorsun. •• 

adında hlr kUfccly. 

, b~ım c.} dedi Kn • 
r.ıtuııırkt"I gclln banım 

Kozmopolitlikle mücadele 
Mcbuslarmma, muhltlerinfn 

dertJerlnl döken Ada hslkmdan 
bir zat da, ayni mesele lizerlnde 
durmus '\'c Adalan kozmopolit 
dilden kurtarmanın lilmmundan 
bahsetmiş. 

Adalar ,.~ Adalara benziycn 
J oznıopolit muhitleri ya.rat.an, 
bcslfyen ~e ya.Cl!\tan idare slst('.. 
mini '.rUrk mllleti yıkıp attıktan 
sonradır ki kozmopolit muhitleri 
biz bUe farkmcla olmıyarak, bes
lencmlyeceğt, yal)ıyanuyacağı bir 
hava !:evinni.§tir, Bu hava ..;e-. 
neler geçtlk~c hnklki mohitJn 
mlUi knrnkterine, biioyesinc uy. 
gun olmıyan yabancı C:s1mlerc 
hayat hakla veımlyeeok bir tm 
safct neyda etmlştJr. 

Oum.horlyet, komıopoliUJj;rln 
etraf nı ~ren seddl yılmıış, bt. 
zlm, bu muhitlere sokohı.rak, o. 
ralarda, Tilrk dillnl hiikim ini 
mamız imklnmı t.emln etmiştir. 

Koznıopolltliğl, artık, medeni 
bir yaşayı için, kazanemdan bir 
mnn ayırmasnu öğrenen Türk 
ailclerl ortadan kaldıracaktır. 
Bun~ ne cebir, ne ı;lddet sar 

fınn. lüzum kalmadan ntbayeı '\'C 
nihayet, önümüzdeki yirmi sene 
hal vo fıısledecek; lmgün ha.Do. 
dilemez bir mMelc gibi görülen 
komıopolltllkt<'.n, ortada, eBCr bL. 
le bırakmıyacaktır. 

H. R. (Haber) 

- Bunu yapamadım .. 
- O halde fe1ii.ket seni bekli. 

yor demektir. Kendini bilerek 
bir müthiş uc:unımn ntmağa az. 
metmiş görünüyorsun! 

Nihalin gözleri sulanmıştı. 
ilen fazla duracak vaziyette 

değildim. 
- Babam bahçede beni beldi. 

yor, dedim. Şimdi gideyim de .. 
Sonra yine görüşürüz. 

O boynuma sarıidı: 
- Beni bu gUnlerde yalnız 

bırakma, kafamda çok koı kWlç 
seyler yer etmeğe başladı. Kon. 
dimden kork-uyorum .. 

Yanağına şakadan vurduın: 
- Nihal! Sen çocuk değilsin ... 

Aklını başına topla ve kendini 
akıntıya kaptırmış bir dümensiz 
kayık gibi, bu tehlikeli cereyana 
kaptrrma! Benim sana gostcrdi. 
ğim yoldan yürü,. Zira, bunun 
sonu yoktur. 

MANEVi KUUVET, MADDi 
KUVVET YARATABiliR f AK T ... 

8&TJM - • 

gayet iyi işliyor. Hedefe isabet 
ediyordu. Denebilir ki, Consonu 
bir trampet gibi dovü}'ot'du, La· 
kın, Con ::ana vurmak bir uba uz 
heykel"ne vurmaktan fark.oı dı 
Bu yumruk arın hiı.; b r \ iti oı: 
l'tuyımlu de~ek ~ /d.r. 

D3rdiıncü ra .; tt , 
:ırttı~mı Com n ri • 
gelıp 'l omı~" mıJ . ır.ı gô 

NSANI muvaffakiyete götü- bazısında "manev'i.~si var. Acaba re~~ H 'idi ı: 'ır:ı b• • 

ren kuvvetleri biz belli başlı bu ikisi arasında bir tercih mum- yumrJ. 'n!,. ~ z' -·;y 
ıkiye ayırabiliriz. Bunlardan biri • k" l ? B'' l b" 'h r ,::a onu, ı· ndi •• ( ,, ... d'.... . d d ıın o amaz mı. oy e lT tercı davet eL ne,:; k"ci \ .r •. 
ne: manevı,, ıgeı·ıne e "ma di,, ı..aziyetinde bulundu~umuz zan1an C'"n en. t(m "l t 
diyebilis·iz. Maddi. ve manevi kuv- )or f. . t k n ıni d f .. a 

· ""/ki d tereddütsüz "manevl.~_vi sec"'rı".z. d" 0 vetın sag ı arı erecesinc göre de · "" ,- e vor 1
• nı vumr' t ·r et. 

h fi k Zira, manevi kuvvet. daima nl~d· 1 ıiyor. onu n .,ğ uf> ctr. t rr üm-ayatta muva a iyct kapılarını lnin c r: ayordu. Dı~u t ftan 
açabiliriz. Ne yazık ki bu iki kuv _ di kuvveti yaratabilfr. Fah.at, mad- , Tominm oyuı !arı da at!a t.kcn-

t . b' h t b / d" k t• ... · "" mıvnr; ram1:.hıı h1.:r şeve r:ı~tn ve rn ır şa ıs a u unması mÜm· ı uvve ın manevıyı yarattıgına 

1 

bU) iık hir ı.areret!P devam edi. 
kün olmıyor. Bazısında "maddi,, pek ender rastlarız. yordu. 

======================~~=============== Buh~~k~nci ra~tb~~ 

Spor tarihinde unutuimıgacak bır hadise 

111 zenci atır sıklet 
lyoaa Cell Coaso 

Rakibini nasıl yenmiş, nasıl muzaffer olmuştu? 
Bosk meraklıları için "iddialı 

maç" mdnn daha heyecanlı bir 
şey tasavvur olunamaz Hele 
iki iboksör de dünya ~piyon. 
luğu için maç yapacak olursa 
ve bunlardan birisi beyaz, birisi 
zenci olursa, maçın zevkine di· 
yecek yoktur. 

1908 senesinde TomJ Börns 
Avustralyanm Sidney şehrinde 
bir zenci consona ıkarşı §8.mpi
yonluk iinvanını muhafazaya ça. 
lıştığı sırada vaziyet aynı ol
mlJ§tur .. O öyJe bir hfuiise oldu 
ki, SPor tarihinde daima yadedi
lecektir. 

Tomi Börns nğır)rğmuı azlığı. 
na ve boyunun uzun olma.masma 
rağmen ünvanmı muhafazada 
devam ediyordu. 

1ki seneye yakın bir zaman 
f çinde on :bir defa bu ünvan için 
döğüştü !ki, bu yekfuı ağır siklet 
şampiyon! rı için bir rekordur. 

işte bu sıralarda, Tck.sasdan 
bir zenci lbaşg<X;tc:rdi. Cek Om
son adındaki bu zenci, aynı su
retle boks· meziyetlerine malik 
ve azimkar bir sporcuydu. 

Çok sürmeden Tomi Börns'e 
meydan okumağa başladı. 

Fakat Tomi Böms o amada 
İngiltereye gitti ve bir hayli ye. 
ni muvaffakıyetler kaydetti, 

Conson onun ardından lngil
tereye geldi. La.kin Tomi ile kar
şıla.:µnağa gene muvaffak ola
madı. Zira Tomi bu sefer Parise 
gibnişti. Tomi Pariste de mac 
yaptıh"tan sonra A vustralyaya 
gitti, Bu defa Conson, kocaman 
bir siyah pars gibi onun peşin. 
den Avustralyaya gitti. 

Büttin bu zaman zarfında bit
tabi birçok dedikodu oluyor; 
spor meraklıları, Tominin Con. 
sondan korkarak ~>.açtığını ileri 
sürüyorlardı. Diğer taraftan To
minin hiç bir·ldmseden korkma. 
dı~m iddia eden başka bir grup 
türemi~i. 

Hii.dise gitikçe kızrşt.ı. Niha-

Niha1den ~üçlükle a}Tildmı. 
Onun hesabına üzülüyorum .. 
Ne budala, ne zayıf nıhlu 'bir 

kızcağız, 
Annesi ~!:.Rdetine ortak çrktı

ğı halde. bu tehlikeyi görUyor 
dn. yine nişanlısından a~<ı.m.ı. 
yor. 

Bahçeve a.öndüğüm zaman ba
bam elindeki gazeteyi hatmet. 
miş gibiydi. 

Yanına sokuldum. 
Sordu: 
- Nihal yeni bir resim mI c;ı. 

kartm1~? 
- Evet, baba! Fakat beğe& 

memiş.. Tuhaf kız. Rerimleri 
yırtmağa b lktJ. 

Babam yan g'Ö?.Je yüzüm~ 
baktı, 

- Sana bir ta.ne vermedi mi? 
- Hayır. Çok ısrar ettim. 

yet Sidney §ehr:inde meşhur mc
necer Hiyu Maldntoş tarafın
dan iki iboksör arasında. bir ma 
tertip edildi. ç 

Fakat maça baŞlamasmdan ev. 
vel çok enteresan vakalar cere
yan etti, Her şeyden önce bir 
hayli reklam yapılcyurdu, 

Her iki 'bdksör de spor mey. 
danlarında, tiyatro sahnelerinde 
teşhir ediliyordu. Ama nasıl ... 
Tomi, Conson ile yanyana ~hir 
cdilmeğe taraftar değildi, Onun 
r.enci olmasını lbir kusur sayıyor; 
biçare siyah renkliyi kenditlin
den ~ı görüyordu. Bu müna
sebetle !her ikisinin ayrı ayn 
otomobillerle giderken Consomın 
otomobilin penceresinden ka.f a
.sım Çlkarıp Tomiye sövüp saydı. 
ğmı görenler~ olmuştur. 
Maçın yapılması tamamen 'ka

rarl~t.rktan sonra, mesele ha. 
kem seç.meğe blrnışb. 

Bir gUn Maklntaş'un büro
sunda. buluştular. Conson, ha
kem için gösterilen IBöms onun 
yüzüne haykırdı: 

- Neden itiraz edip duruyor. 
sun koca arap ! Ben seni her
hangi hakemle olursa olsun, za. 
ten yalayıp yutacağtm, 

Bu sözlerden fena !halde hid
detlenen zenci boksör, derhal ye
rinden sıçradı. Börns de sıçradı. 
Böms mürekKep ho1drnsmı avu. 
cwıa alınıştı_ On lkişi ancak on
ları ayıra:bildi. Sükfuıet güçlükle 
avdet etti 

Nihayet" maç gi1.nü geldi. Stat
yomun ne kadar kesif bir 'kala. 
bnlrk taraf mdan işgal edildiğini 
tasavvur edebilirsiniz. Birçok 
kimseler civardaki teJgraf direk
lerinin üzerine kadar ~ılmıışlar, 
iğne gözUnden dünyayı seyreder 
gibi bu mühim boks maçından 
bir ~ görmeğe çabalıyordu. 

Boksörler ringe çıktt'ldan za.. 
man, en çok alkış toplayan Tom.i 
oldu. Zenci Conson ringin ipte
rine dayanarak yılışık yılI§ık 

Fena değildir, dedim. Ve~ 
mekte :ısrar etU. 

- Olabilir ya. Bazı kimseler 
fotoı:'Taf meselelerinde çok müş. 
külpesent oluıfar Belki Nihal da 
bunlardan biridir. 

Sonra birden gazet.eyl elinden 
attı: 

- Bugün hava ne gü.zel, de
ğil mi Leyla? 

- Evet baba! Hava bugün 
c:ok gü7.el. Dık, tallı ibir güneş .. 
Ve hafif bir poyraz var. 

- Bizim evde poyrazın esme. 
diği 'bir gün var mı? 

Gül ü.ınsodi: 
- Bugün yemekten sonra F~ 

nerbahçeye kadar bir uzansak 
fena olmaz, değil mi ? 

- Hay hay. baba. Çoktanberi 
uzunca yol yürümedik, Adeta 
hamlayoruz. 

Babam Nerimanın ve lffet 
Melihin f!eleceğind~n haberdar 
almadığı icin, beni evde yalnız 
bırakmamak ve gezdirmek isti
yordu. 

Saat ona yaklaşmıc: ·ı . 
Hfila neden ge~ler diye 

cinirlenip duruyordum. 

Tam saat on .. 
Nasıl olsa J?elecekler. Madem

ki telefonla Nihala söylemi~er .. 
Öğlene kadar beklerim. 

"' . . 

gülü.msüyor, kendisine rağbet 
gösterilmesinden z.errece mütees
sirgörünmüyordu. 

Nihayet maç başladı. Her iki 
boksör de gözlerinden ıbiribirlc. 
rine karşı kin fışkırdığı halde 
ihtiyatlt oynamağa koyulmuş
lardı. 

Derken, Conson. birdenbire 
hasmının çenesine bir "sol" in. 
dimi. Tomi mıllana.rak branda ü
zerine yuvarlandı. !Böylece sekiz 
sayıncaya !kadar kaldı. Halkta 
bir yeis ~a,,termiştj. 

Tomi yerden ıkalk'tr. Yilzü hid· 
det ve heyecan içindeydi ve Con. 
sonun gövdesine doğru bir yum
ruk yağmuru indirmeğe baş· 
ladı. 

Bütün ıbunlara Coıınonun re
vabl hasmının çenesine bir kuv· 
vetli "sağ'' indirmek oldu. Tomi 
gene sarsılarak yuvarlandı. Bi
rinci ranvt bitti. 

İkinci ranvtta Conson, kendi 
tablyesine başladı ki, bu tabiye 
sonradan bGtün dünyaca meşhur 
olmuştur: 

Yılışık yılışık sırıttığı zaman 
altın dişleri görünüyor ve arada. 
bir Tominin yüzüne doğru söy
le haykırıyordu: 

- Senin iyi ibir .boksör oldu
ğundan bahsediyorlardı. Ne oldu 
haline ..• Haydi vursana! ... Vur. 
sana! ... 

Tomi hiddetinden köpürdü. 
Consona doğru bir daha bütün 
gücüyle saldrrdr. Fakat Conson 
sağ yumruğu :bir kamçı gibi ge
ne imdada yeti3ti. Tonü eriyen 
bir ~er gibi ikıvrılrp gene rin· 
gin m~Cl3.mbası üz.erine düştü. 

Fakat bu sefer düşmesiyle 
kalkması ve hasmiyle ~ış. 
ma.kt3. devam etmesi bir oldu. 
Bununla bera'ber, Consonun ken
disinden daha usta olduğunu. 
ve hemen hemen geçilmesine 
imkan olmıyan bir müdafaa 
hatı teşkil ettiğini anlamıştı. 

.Şimdi Tominin yumruklan 

tFF:Etr MELİH KÖŞKE 
GELİNCE .. 

Neriman beni fazla bekletme. 
di, Geldi .• 

Hem de giliel bir tesadüfle. 
Bu işe Allah da biraz yardım 

etti. O sırada annem bahçeye 
çrkmış ve parmaklrklı kapıya 
doğru uzamnıştı. 

Neriman annemi görlince: 
- Teyzeciğim .. Bonjur .. 
Diye bağınnağa başladı. 
Babam, Ncrimanın sesini du-

yunca sevindi: 
- Ne iyi oldu da Neriman 

geldi. Bugün yalnız kalmayaca. 
~.Leyla! 

Ve bana döndü: 
- Haydi git, koş .. Arkadaşını 

ka~ıla! 
Ben kameriyeden kalkarken. 

Neriman. lffet Melihle beraber 
kapıdan bahccye J{iriyorou. 

Annem birdenbire afallamıştı. 
Bir taraftan onlara: 

- Buyurunuz .. 
Diyor, bir taraftan da bana 

sesleniyordu: 
- Leyla.. Neredesin? Bak. 

kim geldi ... 
Kapıya k~uru 
- Ho~~eldin. Nenmnrıcığım! 

Neredeydin avol.. Çıhtanb<>r• 
görfinınüyordun .. 

Nerimania kucaki8Şt:ıit. 

dikleri zam .. ı dizleri. yüzü ve 
ağzı kesık ve uatlaklar içinde 
kalan Tomi, hfilu Consonun ka
burgalarını dovme.1iten geri kal
mıyordu. Bir ara her ilcisi de 
Tominin köşesine gclm~leıxli. O 
esnada Conson yan hakemlerine 
uzanarak: 

- Bu küçük adam. dedi. 
yumruklariyle beni hakikaten 
gıdıklamağı:ı. !başladı. 

Fakat, gülüyordu .• 
Karşısındaki boyaz boksör, bu 

zencinin kuvvet zmhım par~
yarak onu yere sermek için bü
tün gücünü sarfettiği müddetçe, 
o h8.la giilüyordu. 

Tomiyi ayıilita tutan, kalbinin 
sağlamlığı, yılmnzlığıydı. Lükin 
vaziret o dereceyi btilınuştu ki, 
haykırarak "artık ibu maça ni
hayet vcrilmesni ve Tominin da. 
ha f a.zla ıztırap çclmıesine im.kfuı 
brrakrlmamasını" istem.eğe '4la§· 
ladı. 

On ikinci ramtta Tominin 
yumruklan hasmının Yilcuduna 
hiç değm~i dense yeridir. Buna 
mukabil t> siyah ejder, Tomiyi 
hırpalamakta. devam ediyordu. 
Onu ringin etrafında sıçratıp 
döndürdükçe iri omuzlarrndakı 
adaleler bir deniz dalgası gibi 
yer yer oynayor ve lboğazmdan 
kol"kunç hınlttlar çtklyordu. 

Beyaz boksörün eriyişini gö. 
ren seyircilerden lbazı:lan daha 
fazla tahammill edemiyerek yüz
lerini çevirdiler ve gong WJ'du. 
ğu zaman ~a.mpiyon o hale gel. 
mişti ld, kendi köşesini lbile gö
remiyordu. 

Fakat o !kadar nfunağlnp bir 
boksördü :ki on üçüncü ravntta 
dahi çıktI. Zenci boksör sıntan 
ağzında altın dişleri parıldaya
rak üzerine atıldığı zaman, hfilfi 
baykmyor, hın saldınyqrdu. 

Nihayet Tomi ringin ipleri Ü· 
rerine asılı bİr vaziyete düştü. 
Conson, onu lbir kan seli iginde 
yumnılda.riyle tepeliyordu. Halk 
tan yırtıcı bir çığlık koptu •• 

Derken bir polis, iplerin altın
dan atlamak suretiyle ringe ÇI
karnk iki boksörün arasına girdi. 
Conson oyundan aMtonduğuna 
itiraz ederken bir tarafa itildi. 

Tomi ise - bitap bir~ -
köşesine götürülerek isksm1asine 
oturtuldu. 

Böylece Cok O>moD. tıcb Ut
n1ıinde ilk zenci ağır slldet şam. 
piyonu oldu, 

Onun dünyada he?!ıangkboli· 
sörü ezdbı1eceği bir ~ama 
şampiyonluğu :kaybetmek kmme
ti, zaval1ı Tomi Boks&ibı imi§_. 

lBu sırada kaihim çarpiyOldu_ 
Acaba Neriman meseleyi'nash 

idare edecek diye. 
Bereket versin ki, pot kırma

dı .. Anrnne dönerek: 
- Te}'7.eciğim, dedi, meni

ı;nnlrmm kard '.li İffet Melihi 
takdim ederim. Kendi..cd de ~ 
gün bir tesadüf eseri olarak bu 
tarafa geimeğe çdanı§.. Yolda 
rastladım. Bırakmadım. "Gidece. 
ğim yer yabancı değil, kendi e
vimiz gibidir . ., dedim, 

Melih, annemin hUımette eli
ni sıktı. 

- Teşekkür ederim .. Buyuni. 
nuz beyefendi. 

Bundan sonra tanışma. sırası 
bana gelmiRti. 

Neıiman: 
- Arkadaşrm LeylA. .• 
Diye mırıldandı. Melih ciddi 

bir t!Fes.::ümlc elimi srkaraJ· yü 
rüdü. \nnem, Nerimana soru. 
yordu: 

- Nıı:ıanlır.la nicin gelmedin a 
kızım? Böyle gfızel ve güneı:ıli 
bir tatil gÜ"Ü'lı.i insan buralarda 
\·alnız geçirir J.üi? 

- Bikaç gün icin ankarava 
gitti de. Ben vairıız ınldım, tey. 
ze-ci~m lrıc:::ıll h b:\c:ı;~a bir gün 
onunla bC'rabPr ır "i 'm. 

1fr<'' ı!'l'h --ol· (•:J.Ot -. t,..· oi· 
yeli görıinuyorc!u 
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Maliye Veka;e~inden: 
Eski nikel 5 . 1 O ve 2(l rıarahklarıf' ted• 
kaldırılması hakkıcd~ ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkıann yerine d&.nteıu blr kUrUI'~ 

on paralıklar dıırl n pıyasay:l lr.Afı mlktards c;ıkanlmış oldı 
mkel 5, 10 ve 2(1 ı:art• • .kıarın S0---0- 942 tarihinden sonra teda 
r.ı1Mas1 karrulıı.şt..r1,nıı~ tır. 

<.. evıren: f•1UZAFF ER ESEN 

kurutma knğıdile kuruttu. O Müfettiş boş yere bu rakamı 
vaki'L yayıl3.n miirekkebin telefon rehberinin muhtıra 
leke yaptığım gör~ii. Hesap kısmında genç kı;lm işaret 
yapmak için çok garip bir ettiği rakamlar arE.sında ara. 
yer doğrusu! Aca!:--a genç kız dı. Telefon rehberinde işaret 
burayı hangi makı:.atla seç - edilmiş numaralar çok azdı; 
mişti? Takvimin arkasına çok pahalı ve çok lüks h1r 

(Hu ırupooft ekltınerell ~ndertlecıetı 

verme tlAolan ~ Son fN.klkada pe. 

rattn O"fredll•Xlt'llni.r. ICvltınme teldltı 

g-öodereı.ı okuyucol&rm aıab.tlu kal 
ınak tızere ~ ad.reıalcrta.ı blld.lrm& 
lerl lA:um.) 

Mezknr ufak j)aru:ar 1 teırıruu2 942 tarlhlnden •tlbareı> ..,.,. 
etmiyecek ve bu ~arıhten 1tlba:~n ancak blr sene mUddetle ~ 
dıklarlle Cumhuriyet Mt'rkez B&nlcnsı şubelerine ve Cuaıb"'?1__:.., 
Bani{ası Şu:ıesi olmıyıuı yerler.:ıe ~.traat Bankası Şubeleri taraııı"'" 
edll~bllccektlr. 

21 Evlenme teklifleri Ellerinde bu uta it paralar 1sl11 bulunanıarm bunlan !l 
Cumhuriyet Merkez Bankası .-~ Zıraat Bankası şubelertı:ıe ttrlll 
leri na.n olunur. ( 

ıh M kh 1 ki d b k G b 
• Yaş 24, boy 161, kilo 58. Yeşil 

Bi assa ar am ai esi • ~e i ve kagw r ının cmsi iti a. çiçe çi, mis is ııınun de • ~ gözlU kumral, orta tah8Hll, fransızca 
nin bile bilmediği esrarengiz rile yazl yazmak lıayli güç vam e'~tiği kulüp, =<üçük ki • bilir ıyı ve asli bir aile kızı, en az ıı. 
adama, fakat ap:..rtımanda hir iştir. bar bir tokanla ve Markham. se tahsilli, devlet memuru, öğretmen ortamektep talebelerine 'hesap, ceblr, 
yaptığı sıkı .-ıraştıı:na kendi. Bu rakamları mis Gisbum farın evi. Misters Sensburi _ veya subay bir bayla evlenmek iste- kimya v.s.) derslerin! ,;ermek t..ste • 

d b b d ktedl (9 F ha ) in Ü 
mektcdlr. (Y. Akın) ren:.zlne müra. 

sine çok az şey öijretti. Bu an aşka irisinin yaz ığı. nin evlenmeden e\:velki tele mc r. er n remz c m ra.. caat. 

gerw- kızın hır ta\il seyahati. na ise ihtimal verilemez. Çün fon numaraları ise isimlerile oaat • 
331 

··:r • Yaş 25, boy 165, kllo 68. devlet * Yemekten ve yemek servisinden 
ne çıktığı fikrine .kuvvet ver- kü bu rakamlar öteki takvim beraber yazılıydı· mücssesclerinln blrlnde 140 ura maaşlı anlayan bir genç otel veya lokantalar. 
miyordu. Apartımanda ne deki yazılara çok benziyor. Pointer telefonu açtı ve bir zat 18.27 yaşıannda güzel, dul ve da iş tstemoktedir. <H.. Dım remzine 
mektup vardı, ne çek defteri, Aynı elden ç•kma rakamlar Markhamlarn telefon etti. ya kız bir bııynn~a cvıennıek istemek- müracaat. 
ne de şahsi kağıtlar. Acaba ve yazılar arasında daima Müfettişe cevap veren mis - tcdlr. CM. XXIV.) remzlt.e mUraca- • Ticaret lisesinden mezun, ticaret 

k b 
· d G k - at • 332 ten anlar ve bir mücssı>sf,y1 idare ede. 

bunların bulunma,·ışı dönül- ço enzeyış var ı. enç ız ters Marl·.lıam oldu, fakat ~ bllecek bir genç iş aramıı!itadrr. Taş • 
miyecek bir seya!ıale çıktığı ince ve sık yazıyor, yazarken müfettiş kadından kızını te. iş ve işçi arıyanlar: raya gidcblllr. lstiyenıer <Refik us.ı 
na mı delalet ediyordu, yok. kalemi baş parmağile şaha. lefon basına çağıi'masını ri- remzine müracaat. 

k b h
. d ~ d k , - • Lise 9 dan tasdiknıımell, 22 ya. F k sa genç ızın u gi ı kagwıt • et parmagı nrasm a ço sı:t ca ettı'·Mı.sters Ma .. khamın ho * ransııcn, tnr ce nımca okm §mda zor tŞlere vücudu mUtchammU 

ları apartımanda bırakma. \:ığı bu yazıdan derhal belli o murdanarak kızım çağırdığı. bir genç he!"hangl blr ıo aramakta. yazar, işine temiz bir bııyan bir dük 

magwı a"'det edı'n~ı·gwı•ne mı·?. )uyor. Peki ama n1çin bu ya. . f .... R' dd dır kanda satıcılık veya beşle allıda iş~. o - nı mü ettış ış1ttı. ır mü et · (M. K. Demlr) remzine yazıl • ni bitirdikten sonra evine döncbi· 
Pointer ikinci ihtimali daha zılar takvimin arlrnsına }'a • ı;onra makineden Karinin se- mam. leccği bir ev işi aramaktadır. lGü. 
doğru buluyordu· insan sa • zıldı. Pointer bunu düşünür. si geldi: • 82 yaşmda, ellerinden iş gelen ıcr) remzine müracııat. 
londaki kullanı!llı ve geniıı: ken haşka bir noktaya dik - _ Ne ı'st:yorsunuz?. çalışkan bir kan koca apartıman • Ortamektep mezun..ı 17 yaşında 

:ı- :ı- • kapıcılığı llramaktadırlar. Kaloriler. 
Yazı masasını go··rı"iııce çek • kat etti- Takvim duvara bir B maıı vaziyeti dolayı.sile b17 gent tab u ses, sevdig-i birisinin den anlarlar kefalet verebilirler. !lll u 1 b k 
melerl.nı'n mu'"hı·m evrak ı·ıP_ ceritle asılmı!tı. Bu şeridin 9 

e m tenas P ır tş aruma tacın :ı- • tevkif edildiğini haber al • lA. 1 Bı remzine mürn.raat. ıs.T. 51) remzine müracaat. 
dolu olduğunu saruyordu. Fa eskiden başka bir nok•Lasm- maktan iirken muztarip bir • Evvelce DartUAcezc dahiliye eervl • Otomobil, tayyare mo~örlerinden 
kat müfettiş bu çekmelerde dan düğümlenmiş ()iduğu bes genç kadın sesiydi. sinde çahşmıı bir oa\·ana, aynca anlayan elektrik. montaı tesvıyecuı" 
muh\:ırah bir takvimden baş belliydi. Bu düğilın sonradan mııt diğer bir bayana :.tttıyaç vanlır. t~lerlnl bllen bir makıcıst ~ aramak 
kabir ıey bulamadı. Bu tak. çözülmüş ve takvire daha a • - Affedersiniz, sizi ra • T=:an.mileeaeee mlldürlüğllne mil tadır. (U.29) remzine müracaat 
vim çok zarif bir ~ekilde cilt. şağıya inin ve daha kolay hatsız ettim. Fakat i)ğrenmek •Her cıns motör ve maklnedem an • Eski "' yenJ yuıy oııen orta 

1 
· · M"f · ·· çevrı'lsı·n dı'ye dah"' yukardan istediğim bir nokh var. M\s la '..8.h81lll, orta yqlı blr bayan Kendı. 

enmıftı. u etbş uşenme • ... G' b k 1 k 1 rnn. Denizde ve tafrada çalışabl. ~ıne mUaa.slp bir ~ aramaktadır E' 
den bu takvimin muhtırasın- bir düğüm vurulm.ıştu. ıs urn ra am arı 0 ayca llrtın. Mesleğim ma-.-ını .. tukttr. ta şlerl ve yemek de yapat>iliı {F.G.D.) 

daki bütün notlacı okudu. Bu Takvimi bu sut~tle daha aklında tutabilir miydi, yok- tlycnlerln (U. 29 Roal) reemlne mıı. remzine muraellat 2~' 
notlar birer muammayı andı- aşağıya indirmenin bir tek sa çabuk mu ıtnu'L-urdu? racaatıan. • M:ınuebede 2~ seneJ<-r tazıa tec 
racak Kekilde kısa yazılmıtt • sebebi olabilırdi, takvimi da- Müfettiş genç kadının ufak • Kız enstttUsil dlkt' laBmmdan :11bea1 .:ıı.an oır aıunaaıp yazuıaneıerdt 

: - :ı- h k l 1 ki • . b• h t h k t mezunum. Bir yenlf' ea•ışmak ısttyo. veya 11ğer t1car1 -:nUeaae~ıercıe lf a. 
b.Haftada 2-3 defa tekerrür a o ay ı a tersıne çevır - ır ayre ay ırışım zap e • nım. Kadıköy "' Mndıı tarafı ter-

d d
. w• • • . . '"&maktadır Hattaaa olrka~ e-UD veya 

eden bu .ıotlar, §U !ekil yazı. mek. Bunun da sebeb\ ya eme ıgmı ışıtti. clb olunur. tsttyenter Raber dt> ıKa. :ılrk&c; saat de ;atıp.bUl.l lN.M > 
lardan te~ekkül ed!yordu. takvimin arkasına yazı yaz. - Fakat bu sual nereden dıköy L.G.) remzlııe mektup cöade. ,-emztne mil raca.at. 

"Bisikletle H.F. ye kadar mak veyahut yazı!an yazıyı aklınıza geldi. Zavallı kızca- reblllrter. • Evtode aaktllosu ouı.ıı:an ~ene; 
l T k ğ k 1 b . t •• ı·· * Hukuk fakültesi sor. aınıtmdaynn 

gı'tt.ım·, P.R.C de ray içtim, okumak o acaktı. a vim ız .ra am an tr ur u ez. ıw bir Dayan tazıa yaz.ı ıutnJ nanc;t• 
3 b l• d. H b Eski türkçeyt blllr ve ~"1 daktilo ya. 

bir hiç için R ye gı'ı.tim.,, yazı masaoının yamnda olma er ıyemez ı. attc'i u ka • zanm. Bir avukat yanmaa veya bir vazdırmak ısUyenıere ebve.n flyatıe 

18.03 Salon or • 
kcstrası 

19.00 Fasıl sazı 

19 30 Ajans 
19.4'1 Serbest 10 

dakika 
19.5j Yerli film,. 

•erden p r. 
kılar 

Z0.16 Radyo 
zetes1 

20.4'5 lkl ve Uç '.2.SO u' 
piyano ile 22. 45 J 
caz parca-

KURTUL 
BiÇKi ve Dl~ 

DERSANES 
lUOdireııl: Ba van f'lll 

Haftada dört ğtın j(a,ıl. 0 
de Uçcr saat Frans12' c~ııl ~ 
ve dlklş dera1 tedris ,.dıtl~ 
mal\J'lfçc musaddak dlP 

6 Ferlköy TepeUstll ' 1 

Papazyan ApR 

1eı1tr Hamdi ı pemzlD• ır 
• 17 yaşmda ıse 4 dt 

ıtenc 1ş aramaktadır y,,ıl 
riyazıyesı ıcuvveuıcıır 1 
tine m\lrııcaat-

1 f d 1. 'tt• w · L ld • vazar mektupla uı.ıeu. saır Frwa• 
Pointer bu harflerden son yıp te c on masasının yanın- ar ge ıp gı ıgı na e evı- bUroaa ehvP.n ücretle ı;slışabltlr!m • · b" 1 '50kak numara 22 ye mılrocaaı 271 • Hemşire mPktebl aı 

k · · k ı· · k k da olduguw na go"re... Poı'nter mızın numarasını ı e sorsa- Haber CH.N.F) remzlI!e müracaat. "' ra pe ıyt c ımesının Si , sı el' • Sinema ışıer;.ndeo ıwıayao o!r yan e\1nde ncr tUrlll eDp.ı'r 

d F k d d B · tt t l f nız cevap veremez ı * Ka!abalığr oımıya.1 temiz bir aile tekerür ettiğini gör ü. a at ur u. u vazıye e e e on • ıat ehven ucreue oır ı.e aramaktadır makt.adrr Ome.r Rüştü 
b l 1 

yanında ycmeldl veya yemE>kslz pansı 
takvimde geçen bir iıaret bir aşına oturan kimse e ini u- (Devamı var) yon LııUyorum. tateklileY t20096> No Ketaıet "reblllr tKekıA.m) remzine No 84 e müracaat. ıl. 
defa dah.ı kullamlmış değil- zatmakla takvimi ~evirebile-1------------- ya felefon etsinler. mura .. aat. • Atmıınyada ve AıXJtrl 
di. Her remiz ancak bir kere cekti. Takvimin bu sure'ı.le *Türkçe, İngilizce, !rarunzca alman • 28 yatımda askerllk&e nıa.kam ou. de yUkaek mllhcndlııl1k ' unmryan yeni n eski yazııan nue.n bir bay. ehven ve musal1 

yazılıydı. sık sık çevrildiği :ie muhak. ea lnglllz~ bllen bir gene; ders ver. oeklr bir gene. odacılık Kapıcııık g1. ve tstlfadell otr şekilde 

P b d f • .. d '" k kt z· ı k. · d k' Bı'rı·ncı' sınıf mck veya, tcrcıımanıık ıç1n 1ş a. ointer u e terc:e gor u. a ı. ıra so oşesm e ı bt bir ış aramaktadır. lB.A.) renı.zuıt gUlzce usan ve nyazlr' 
ramaktadır. (Ll8a.n) rc.mzlne mUraca.. f' 

ğü bütün notları kendi tak. yazılar duvara süriıne sürüne mütehl\ssıs doktor at. · mUracaaL rlr. tstanbuı Fatih • 
viminde o gunlere tekabül e. silinmiş hulunuyo•·du. O hal- NURi BELLER * Orta yaşlı bir bayan g11DdUzlerl • Ortamektcp talebesine az ocretıf oumara 

9ı:ı N Berkanta 

d t "hl 1 • • d" de bu cizgi ile silinmiş ra - ev 10lcri görmek, ak.,amlan evine dön f 
0 19 yaşında türttı;e. en arı er aızasına geçır ı. VIR vt' RUH HASTALIKLAH 'il ,.. ransızca deraı~rı verıur ıkma.ıe KB daktilo bilen olr bayan u 

Genç kızın muhtırasında 21 kamlar bir telefon numaras• mek 18tcmektedlr. YcmPJ\ yapabUlr ıaoıar nazırıauıu tPart.s) re.aızt.nt dı:r. ı Narin) reuızıne -n 
ikincileşrin hanesine hiçbir olacaktı. ıuny~::~as: ::~~e;'~ =~· ı:ı~rt'r ev l§lerinl lyt blllr. KlruPesiz yaşlı müracaat. • 16 yaşında maıı vaS1 

F ı h 
. L • h · bir baya ds bakabt.:lr tstıyenlerın • 17 yaşında bir ~ene; aile vaz1 

itaret konmamış'LJ. Ondan a rnt anp,ı şer.Tın, ang ~-BCl!!:=:t:!l!!!l:JSm•••IL {Ar. o-> remzine mUra"'~auan. yt!lll' tahsilini .)rta 2 dt 
'1 1 

L Q<; ..... yeU yüzünden "1 •rhnnl{' blr l.şte u rJJ 
ıonraki sayfalar İse tamami- semtin telefon numarası· * Fakülte mezunu blr genç. lise ve ::ıır ııeretıe caıı~mak mech•ırıvetin mecburlyl'tlnde Kalmış 
kbo~u.Bu~k~mdePoin-~------------·~~-------------------1-----~-~~-------------!~~w~ıemuun~P-:ii" 1 

1 
rııdır ı5-30 llra Ue çaııt' 

::r!~ !~:~~~b~;ç:~~/sg~;e:; Hikaye 1 L G 1 N L 1G1 N Hı· KA" y Es ı· Nakleden: ıuı:al:,1 r:~z::to~~:arc .. ~ 
di. Bu takvimin yapJlan veya . Uç Yıvdı ır tkmaıe kalan taıetıt1' 
pılacak işler için hır muhtı • 11ııı---• ·--=-• ·---• rntr Ai!lanhan perşerntıt 

f 
· · d l ata bay Handeli v.-S 

ra vazi esını gör üğü an aşı- (Dlinkli nü hndan dC\run) liseMtel.cfon edecek bir şey yok! bir seyahate çıktığı illin edilmiş· ve sinema tarihinde görülmemiş 'Illlracut • 1 

lıyordu. Fakat ne çeşit işler? Sokakta herkcsm kend ne ak. n, dayanamadı guldü. Bir ti. bir rezalet çıkacak, bütün Ame- • Tl.irkc;e •e erruwzc8f 
Genç kız muhtırasına yazı tığım fnrkcttiği zaman, tiyatro. ar.da bı..tun hiddeti geçmişti. Meri Miki bu kaybolan artiste riltada kıyamet kopacaktı. ~ 
yazarken niçin bu kadar ih • dan hayli uzaklaşın!§ bulunuyor. - Hayır, dedi, polise değil, o kadar benziyordu ki, Con Ko. 1~

1

;n ~~~~ı:~ :~~; 1 

du teyzeme telefon edeceğim. lar onu ilk görüşte Margot zan- Böyle bir hadiseye sebep ol k 
tiyatlı davranıyor. Müfetti • Bu adamlar kendisine neye - Demek te~niz polisten netm. icl;. Şun' dı', onu, bu artı'stin mak ıstemiyordu. Yalnız bir gfüı şmak uzere ı.ş arama • f.k · 'd · 'ht' d h 1 sw h k'k" r.-ı· l\1 t adan tcrcllmeler de 
f1D ı rı yenı en şanla] ı ı- böyle dıkkatli dikkati•, hatta a.. a a 

8
mvvetli! yerme aynı tiyatroda çalışmağa ortaya a 1 1 .ı!l l argo un ~ık. r 1 remzine mllracaat. 

mali üzerinde durdu. Müfe•ı.- layh alaylı bakıyorlardı? k - !ki öyle, belki değil. Fa· davet ediyordu. Meri halka, masmdan korkuyordu. O zamaı • Orta y'4}ı ve emııl 
.;. belki lazım olur diye bu Doğrusu bu Aınerıkalılar ha. at polıs teyzemin getireceğini Margot seyahatten geldi diye ne olacaktı? 
•97 1 kikaten tuhaf insanlar! getiremez. takdirn edilecekti ' Jlr ailenin vaınız verııı-
takvimi ıak adı. Fakat, bu sefer tuhaflık onda _ Sopa mı ? B . Hadiseler, bunu daha fazl.. 'Ilel ıstem"ktedlr sayşf 

B d ft 
· b d · aşkasının ismi ve sekliyle beklemesine vakit bırakmadı. u Tar a""qı Macar Nr-' 

u e er ıca ın a mıs idi. Hzcrine baknca, tiyatrodan Meri tekrar bir kahkaha attı: sa.hneye ç·,onaJc?. Bu bı·r· sahte. • .... 
Ci b l b

. . " Bir gün, Eli l.1argot bulunmuş 
a urnun e yazısını tes ıt roldeki kıyafetiyle fırlamııı ol. - Aman! nJ tuhaf şeysinız karlık de~l miydi? Fakat Con tu. Fakat ölil olarak. 

nara 42 

Ye mukayese için iıte yaraya. duğunu farketti. Şüphesz ki bu siz Aıncrilmhlar! bunu.n .. sahtek~-Jık olmadr<"nna' :ı ı B Aın rik ı d W•1· t e:ı.r .,. O zaman, Robert, haberi ılk 
bl"lı'rdı'. Bı'r nokta mu"stesna kı ıktn daha fazla gidemeuli. - en e a 1 egı ım. Merıyı ıkna eti. Kız, buna da 

D h 1 
·ık w B uh b .. ı · alan kendisi olduğu için, şu şe. 

olmak üzere müfettiş bu o • er a ı . rastladıgı kapıdan . u m avere oy e uzay·p gı. . - Siz Amerikal·lar ne tuhaf kilde ilan etti: 
içeri girdi. dccekti. Fakat, um, gayet ciddt ınsanlarsınız! diye mukabeıe e-

dada bafka e) yaz!sı hulama. Burası bir oteldi bir tavırla. Meriyi kolundan derek kabul cevabı verdi "Bir müddet evvel tiyatrodaı. 
dı. Yalnız üstüne telefon ko- Telefon edecekti. Telefonun tuttu. Art.ık u-alannda samimi Con Kolar 0 geoe, ertem gün avrrlarak seyahate çıkmış olan 
nnulmut olan kliçiık masa. nerr-de olduğunu sormak için ıle- b"r hava esmeğe başlamL"ltı. Me- yapacakları hakkındaki planlan- Meri Miki, bir kaza neticesinde 
nın üzerinde, fildi~i bir askı riledi, Fakat karsısına bir genç ri ile Con otelin lokanta.sına in- nı bitirdikten sonra: ölü olarak bulunmuştur. Kaza 
ile duvara raptedı:miş küçük adam çıktı.. Kendısine, tanımış diler. _ Sen artık Eli Margot Ôla. bakında tahkikat devam etmek 
bir takvimin arkasında üstü- gibi ilerliyordu. Yemek yerken konuştular: caksın, dedi, Margotu ben GOk tedir. v. s . ., 

Bu Amerikalılar hakikaten Merı Amcrikaya nasıl geldiği· severdim, §İmdi seni seviyorum. Meri Miki, o zaman kendi gü. 
ne mürekkeple hesr.ba benzi. tuhaf insanlar! Hc.r kad na karşı ni, şimdi nerede ve nas·l çalıştı· • • • zelliğinden bir ölünün ismi altın 
yen birtakım r&kamlar bul • teklifsizce ilerliyorlar.. ğını a!llnttı. En son olarak da ~nhattan tiyatrosunun yeni da istifade edenlerin çevirdif,i 
du. Biribirinden çıkarılmak Fakat, bunda da vine Meri a]. ılfıvc etti· artıst seyahatten dönen Eli Mar. dolapları anlamıştı, Derhal 
veya biribirine cemedilmek danıyordu. Çünkü kar ıdan ge. - Tiyatrodan, asıl elbiselerimi g?! ola~ak takdim edildiği gün, Manhattan tiyatrosundan alaka. 
isteniyormu• gibi altalta ")a • len yabar.cı değildi. O a' ş-ım ti. giymeden fırlamışım. Teyzeme dı~er tıyatroda Meri Mikinin sını kesti. 

:ı:- t l'rk ld k ı telefon edecektim, baaka elbise seyahat kt w ·1· ed' zılan iki rakam. Bu iki raka- ya roya ge 1 en, yo a arşı aş. !it e çı ı~r ı an ıyordu. Ertesi giln Robert ile Meri 
tığı ve kendisine Margot di ıe getirsin dive. Artistin yeni tiyatrosu eski o Miki, Nevyork limanından kal 

mm birer çizgi çekilmiş,üs • hitap eden, tammış davranan Con !'olar kıza: tiy:'l~roy~, bu şekilde iUlıı yapma. kan ''Kuin Elizabet,. transat. 
tündeki rakam okunamıyor, veya hakikaten tanıd ğını zan- - Mazim anlattın, teşekkür sı ıcm ?ınle~ce ?olar vermişti. ıantiğindeydiler. 
fakat altındaki rakam çizgi neden adamdı bu! ederim, dedi. Şimdiden sonra da Men Mıkinın bütün bunlar-

y . ·· 1 t d k "b· h k t istikbalini ben sana anlatayım. dan bi h beri kt 01 Arkalarında Manhattanın göl 
ile kapatılmış cl5m:ıs8nıa rağ. etti. ıne oy e anı ı gı ı are e • :e- • belki: r a yo u. sa, yine ge şeklindeki binalan yükseliyor. 

men okunuyor: 38 - Zannedersem. tiyatro dö. Eli 'Vlargot Nevyorkun, Man· - Amerikalılar ne garip in- du. 
Pointer takvimi celindC"'n nüşU. beraber yemek vemck için hattan tiyatrosunda iki ay evve.. sanlar! derdi Meri dudaklarında şu kelime 

çıkararak arkasmclaki rakam r,eldiniz? Tesekkür ederim. line k dar, bütün alkıslan ken Fakat, bütÜn bunları bilen ve teri mütemadiyen tekrar ediyor. 

. • YUksek mlmartnt.ıı 
ında bir gent bir şlrlf~tt· 

• müessesede, bir mımar 
lcretıe ş aramaktadır 

'7!Slerı vardır t Mlatt) rt 

cep n ııse tate.le.r.ne .,. 
1a az bir Ucretıe rl~,llt 
~imanca dersleri •erellP"" • 
·emzuıe mUracaat. 

Aldaın~: 

farı dikkatle tetkik etti. R..ı- Meri 1iki, kac:lannt rattı: dis ne ta l yan bir vaziyete ar- aşkla paranın mücadele ettiği bu du: 
kamlar mürekkeplr- yazılmış, - Tclcfo~ edecc~:zı:ı ! ~edı.w tisth di. Fakat, bir gün birden'bi. işte kalbi sızlayan birisi vardı insanl~~! Amerikalılarne tuhaf lan. 

f k t k t k
A w d"l ku ~ r't.Plan soylerken. ılen dogru re ortadan kaybolmuştu. ki c. da, Robertti. Merinin rol ar- , 

a a unl ır.9: agl ı e ..,~· i r-:t 11~i yer h~ kHrnten teı--+-on o- Te1·rar ortaya çıkacağı ümit kadaşı o onu hakikaten seven Robert de: <
15

· Leyll) C22 Çaylak) 
tulmamı!, halıne '>ırakıla. l'.c c. _c;:ymrş. Con Kolar kızı kolun· cd"Jdı<H için, hakkır.daki polis Robert - Manhattan çılgınlığı diyor CM.K. 26) CH.T.M.) c-r.'I 
kurutulmuştu. Pointer tf'lc ıi-"tJı yakaladı. tah1dkatt gizli tutulmuş, tiyatro İşin· hakikatini biliyordu ve du. CA.1.B.) (Rahim) 11 
vimin arkasmdSl bıu.ka b:.z - Ne vı.,., .. •o-rsnn' dPcli. Po. idaresi tarnfmdan da Margotun ilan edEfuilirdi. O 7.anı. l, tivatro 8 o N (Ar. Sc> (F.G.D.) (., 

••ıs:=!Zl~tt=---------------... -; ............. ___ ~;..;.~llllllİll--.... ..1 (N. Kalpakçı) (Altm), (,,.. 
yere hirkaç ralcam yAzdı. \' e '--"·"* iki -:ow 

0 
- (Hamdi), (İ,K.E.), 


