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Japonya ile 
bir ihtılaf 
çı!ttığı 

takdirde 

inailiz ler 
Amerlkanın 

1Jardımına 
•• • 

guvenıyor 

l.ood.ra, 18 (A.A.) - Sundıay 
l'inıes gazetesi, Japonya. ~m. 
dan aon seneler ic;i:nde takıp edilen 
tecavüz siyasetin.in scmp:ı.tis!ıı.l 
diltcbtörler tarafına meylettirdı. 
~ ynzdrktan l!IOlllU ··öyle demek. 
tt-dir. 

n,W,:- ~'""'Dr-i:anft:an 
CRUğini görmek igin beklerken ve 
Riıi1eeeği hareket üzerinde dllşü. 
llllrken muhtemel bir mlhver za!c
t'i SOnund:ı istifade edebileceği par. 
lak fırsatları gördll. Fa.kat son~
~r 1';inde Japonya için ehem.mı. 
)eti ha.iz yeni lıAdlsc oldu. 

l - Rusyaya k.n.rş1 yapılan 
haıı>te Alman ilerleyiş.{ J a.pon.ya. 
~ beklediği gibi çıkmadı. 

2 - Çörçil'in, biri Mansion Ho.. 
~ diğeri de Avam füı,m.ara5IIlda 
\'~ği iki nutuk, Japonyaya şı:n:ı 
~lleterdi ki kendisini temayilllen
~ veya mihver ba.Skısma kaptırır_ 
'a, tek ba.'ma muharebe yapmak 
Çin hazrrlanma.k üzere kalacaktır. 

Gazete yazısını §Öyle bitinneık
tedir: 

Japonya ile esef verici bir ihtJ.. 
la.t çıktığı takdirde Amerika Bir. 
161lk devletlerinin büyük, taze, 
~ranmamış ve harp tecrllhesi ol_ 
~altla beraber iyi yetiştirilmis 
~yardım.mı peklla 
~reblleceğlz. 

kttala.nn taliinhı muhakkak ola. 
ti.it bir kere daha. deniz kudretle.. 
tlııın bu büyük iı;birliği ta}in ede. 
~tir. 

4rk Royal'ın 
batışı 

Amer;kada derin 
bir tesir uyandırdı 
'Va§ingtA>n 16 (A.A.) - D.N.B: 
.\rk Roya.İ1m ziyaı, burada §id. 

dttö bir intiba uyandırmıştır. Ga_ 
~teler U%Ull tefsirler neşrederek 
t~ müteaddit torpitolar hl. 
..... Yesi.nde bulunduğu halde b:r AI. 
..... n deııizalt.J genılsi tarafın~a.n 
~rı>illenebtlmiş olması keyfiyetin. 
~,!8:8-r ediyorlar. Gazeteler, bir 
~et evvel hasara uğrayan 11_ 
. .._triona İngiliz tayyare nakliye 
~~Üdniıı Birlet}ik Amerikada Nor. 
0llt•ta bir tezgihta henfiz tamir-
~ bulunduğunu yazmaktadırlar. 
'!' 
01'1ııidable isimli diğer bir tayya. 
~hmisi de hasara uğramış ve §i. 
t-e Aınerikada blr ter.g8.hta tami. 
~ ı:e.kilmlş olması muhtemeldir. 
lıı • 12 aonteşrindc Va.~fngtonda 
"t '-triona ve Form;d~hlo tayfö.J:ı. 
t~ ~da futbol mn~ı ya.pJ)mış.. 

SIRdiSTANDA 
KANLI BiR 

OAHili HARP 
--0--

60 saat süreıl 
bir 

çarpışmada 

103 kişi 
OldD 

Birçok rehi
neler tevkif 

edıldı 
Beroe, 16 (A.A.J - İ8viçre a. 

jansma Belgrattan gelen bir telg. 
raf şöyle demektedir: 

Orta Sırbista.nda bulunan Svil 
nae keSrıinde hUkftmet kuvvetleri 
ıle Sırp g&ıUllüleıi arasında 60 sa.. 
at devam eden bir mı:.harcbc ol
muştur. Bu muharebede 103 gö. 
nilllil ve 10 htikftmet aakeri 001\ie. 
tür. 

Bel.gratta çıkan Obnova gazete
&, bir çOk rehine~rln kitle halinde 
tevkif edildiğini kaadetme:ktc ve 
gönUUUlerin talır!klt ve cebir ha. 
reketlerinden vazgeçmelcıinl da. 
vet eden bir beyawwme neşret. 
maldedir. Aynı ~. bugün S:ır. 
blst.anda dahill harp htıküın s\lrü_ 
yor, demektedir. I 
Japonqad.a 

askeıi 
hazırlıklar 

Erzincan 
sarsıntısı 

--0---

lngiiterede 
•• teessur 

uyandırdı 
-0--

Londra 16 A.A.) - Erzinea.nda 
yeni bir ~crdepremi olduğu ve iki 
aene &ıceki depremeden 80IU'll ya. 
pılan yeni evlerden bazılarmm Yl
kıldığı haberi Londrada teeesftrle 
karı;rl:ınmışttr. Fa.kat hasarm yal· 
mz maddi olması duyulan bU tee!. 
ııürii aıaltımltD'. 

ateıe hazırlanıyor 

.. ,.,_, 
SıVSTOPOLDA 

VAZi YET 
Son <ierece 

sıkışık 

Son 
hDcum 

bas~am~ 
O zere 
Komünist 

şefler 

Halktan 
büyük 

fedakarhl< 
istiyor 

Leningrad müdafi 
terinden örnek 

almalarını tavsi e 
ediyorlar 

Stokholm, 16 (A.A.) - Oft: 
Dün Moskova radyosunun da kn 

bul ~ gibi vaziyet, gerek Vol 
kcıl ve Ti.kvfnde, gerek Sivnstopo 
ve Kere; önilnde Ruslar için tehli 
kelidir. Bununla beraber Sovye 
kaynaklarından cephenin geri ka. 
lan krsmı.Ian hakkında gelen ha. 
herler, Q<ıık daha nikbindir. 

Bu Sovyet haberlerine ~e. 
MOll!lkova cephesinde, son iti gün 
içinde Ruslar bir çok karşı hücum_ 

W"' Devamı ı 1nc1 sayfada 

Don Mısırdan gel~cek 
kazaklar1 l ngiliz takımı 

Almanlann bombardıman 
ettiği Rus köylerinJe Ru• 
aalıeri köylüye ev yapıyor 

üç Alman 
alayını harp 

dışı bıraktılaı 
Loncin, 18 (A.A.J - Moskova 

radyosu, cuma.rteei Utanır, Sov • 
Yellerin §imal buz denizinden ce • 
nup cephesine kadar Ustüste kazan 
dıklan muvaffa.kryetlerl bahis mev 
zuu etmıttir. 

Dilşman şimal denizinde Rlba61 
Y&.mn.adaaını aşmak için yaptığı teM 
şebbüıı akim brraktmlmıştır. Mih· 
Verin 20 kada.r vapunı batırılmış· 
tır. Kareli cepıhee.inde, muannida· 

I ne muharebeler cereyan ettiği ha• 
her v~riliyor. 

Lcnüıgrad cephesindeki Sovyet 
krtala.n. mllhimmat ve erzak yUltlll 
Alnıan kamyon kafilelerini tahrip 
etmişlerdir. 

Almanlarm Jııfotıkovanm 175 ki
W"' De......n s inci •Jfada 

Pazar olduğu ha,de 
dükkan açan. adam 

üstelik yüksek fi
atla mal satarken 

Suç üstü yakal2ntp 
nıahkemeye verildi 

~ r-ı ... a.' « 

ilk oyununu aym 27 sinde 
Ankarada oynayacak 

Mısırdan memleketimize davet edilen, İngilizlerin 
yakın şark kuvvetleri arasında teşkil edilmi\ futbol 'ta. 
kımı ayın 27 sinde ilk maçını Ankarada yapacaktır. 

4 maç için angaja edilen takım Ankarada ayrıca 
Galatasaray Fenerbahçe ile de karşıla§acaktır. Son mü. 
sa bakanın Galatasaray Fener oyuncularıyle de takviye 
edilmi! Ankara muhtelitiyle yapılması kuvvetle muhte. 
meldir. 

Her tarafta harp yangmmm hüküm sürdüğü bir 
zamanda, hariçten bir İngiliz takımı ge'drtebilmek ve 
müsabakalar tertip etmek muhakkak ki spor hayabınız . 
da pek mühim bir hadise olacaktır. 

Bugünkü maçlann neticeleri 
Lik macla.rıruı bugün Fener ve • ailre giderC"k yaptı. Galatasaray t 

Şeref statlanndıa devam edildi. ı' kı:mmda sant~af Enverin yerfa 
Fener stadında gUnün ilk oyunu almış olıı.n Halıl, baştan başa be.r. 

lstanbu1sporla Silleymanlye arasın. bat bir oyunla ta.kuru aleyhine bııı 
bir tehlike yaratırken, Galatasara) 

da cereyan etti. 1stanbulsporlu1a: da Salim, adeta bUtUn takIDlI idaı c. 
rahat b!r oyundan sonra rnkiplen. eden bir can damanydı. Galatasa 
ni 4--1 ma~lilp e:tiler, rayın pek ~iddetli rü.zgirı da lehi. 

Günlln ikın~ musaba.kası Galata- ne alarak oynadığı bir devre zarfın. 
Mrayla Beyogluspor a.rasnıda ya_ da kaçırdığı goller adetA gUlUnr 
pıldı. Likteki bozuk vaziyetine ve bir şekil almrşb. Beyoğlu.spora ka 
bacllnc kadar çıkardığı oyunların leci ve be.k hatlı fevkal8.de gUzP 
cereyan tsrznıa bakılarak mfisab:ı. oynadı. 
kanm çok açık bir farkla Gala.ta. Bu statda günün son oyunu P c 
sara~· lehine neticeleneceği bekleni. nerle Beykoz arasında idi. 
yordu. Fakat Galatasaraylılar, o.. Fenerin Beykoz kanımnda nası" 
yun başından sonuna kadar bin bir bir netice alabileceği merakla bek 
acemi]~ içinde beraberlikten güç. leniyordu. Fakat Fenerliler, oyu 
:tıkle kurtuldular 90 dakikalrk o. başlar b:ışlnmaz bu merakı zail r 
yun.da beş muha.clmden birinin yap. den gtlzel bir oyunla rakipleri 
mağa muvaffak olamadığı bir tek 6-0 gi:ııi ~ fa.ıtda mağl~ etı 
.... Sdm 1ııelt hattmdan 91lre 19'. 
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na.Ata: 

Kötü adetimiz 
Bütün muharrlrlerlmWıı k»Ul bir ~tl var: Tercllme veya~ 

attllilen eeerlerln mlleılllllerinl okuyocoşa blldlrmlyorla.r. 
Bunun ne faydası va.r, denıeylalz. BIJ!l.kls bir ook mnbmrlan \'ardır. 

AynQ mUelllfln ismini bildlnnel< btr kadlrıtnaıılık ve nezaket meselc8l. 
dlr ki bb.lm gibi bol bol teroüme ya~ya mecburiyet duyan mllletler 
buna bllJıaas:ı dlkknt etmelldlr. Diğer tarıı.ft:ul llılanlz t.ercilme ve o.cıap.. 
t.elcr okuyucu:la blçblr suretle cmııJyet blasl uyandırmaz. Bir mlltercım 
'-e adııpt.ecl n.ncnk tmkldden korktuğu ve kaçındığı dakika bu hileye 
~\"Ul'duğuna si)rc okuyuC1111UD böyle bir lıls duym:ı.kta ha.lda da \"al'" 

dır. Türkçcslnden ve yn.bcuıcı Usan kııdretınden emln olan tnsnnla.rm 
meluız ve mUelllt göstermelerinl ~ tabU buluyor; \"e banan h&rlclnde 
luılaıı bUtun muharrirleri l8tcr L'ltemcz cUphclJ tclAkk1 cdlyoruz. Bir in. 
s:ı.n kullıwdığı m:ılm lıa.Dgl mille& ve fabrllta m:ımulAtınd:uı olclağunu 

DB5tl tllmck ~rııc yazı sanatlnde de öylc::Ur. Mcıh:u1rlerl!Dfz bu ge~ 
gilzellilrteıı, mct11eklerlne ~ bu c1evnmlı ltlm3tmz.ııktıın acaba ae va.. 
kit kurtul:ı.c:ılı:larT EN SONDAKİKA 

Leningrad 

mıntakasında 
1 

Japonyada as~erı hazırhk J Kana dad~ n . 
Tokyo, 18 (A.A.) - İmparator ta. 

ratı:ndan n~redllen bir em!.rnııme mu. H 0 n g Kon g' a 
cibince merlyette olan aslter toplaaıa -

kanunıarı genlııletllml§tir. Şimdiye V . k l 
kadar ukerllğe elverişsiz sayılan 1. en l l t a ar 

Muharebeler klmBcler yenl blr bbbt muayeneye da 
vet edllcbllc~kttr. d c 

1 k Bu tedbir 1910 amıfmdaıı yukan geı l 
Yeniden ızıştı, olan herkesi alakadar etmektedir. U ottava, lG (A.A.) _ Kruuıda 

yn~ına kadar emekli erba§larln 51 ya başvekili Makenz;f Klng, Kanada 

1 

Lotıdra, 18 (A.A.) - (B.B.O.) §llll\ kadar olan ııuba.ylıır hlzmete çağ a.skcrlerindC'D mUrekkep bir kuv
Rus cephes1ndck1 muharobelero nlo.blleccktiT. vetin Hong • Kong'a varmış oldu. 

dair gelen son haberlere göre Le Şimdiye kadar çağrılml§ olan çın. ğunu dUn bildirm.!ştir. K.ing, bu 
nlngrad mmtakaarnda muharebe ye.. Hongkong \'e Makood&ld askerliğe kuvvetin ne büytiklükte olduğunu 
nlden glddeUenml§Ur. Ruslar Alman- eıverl§ll Japon tebaası Mlreı1 ma • söylem~, fakat Knnndalılar:n 

' lan, l!IOD. günler znrfmda zaptettıkle ke.mlarm emrinde bulunacaktır. Hong - Kong garnizonunu t~kil 

ı rt Ttkvinden ııtmağa çall§ıyorlar. Tokyo, 16 (A.A.) D.N.B: eden diğer imparatorluk askerle-
Almanlar İlmen ve Ladogıı gölleri a- Hariciye nezareti mahfillerinde riylc 1şbirliğl yapacağını ve Kana. 

! 
l'8BII1da Volkof nehri boyunca yeni temasları olan Jo.pon Timcs And da kıtasma tu"genernl Lavson·un 
bir çevirme hareketine teşcbbU.. et • Advcrtlser gazetesi, ParUımento- kumanda ettiğini ka.ydeylem"ştir. 
mişlerdir. Kareli berzahında §lddet1l nun fevknlMe içtimaı Uzak Şıı.ıktıı. Makenzl. King, beyana.tmdo ~-
muh!ı.rebelcr oluyor. aktedilen jçtimaltırm en mühimle. miştir ki: 

~=~~=~=~=~=~============~=~~! Hoakovıı mmtakaaında vo cenupta rinden birl olduğunu yazarnk eliyor Bugünkü tecavüze veyahut dUn. 
nzlyette değfulkllk yoktur. Almanlar ki: yn.nm herhangi bir yerinie kendi. 

Fır 
e 
c ar n mümessillerine un 

us tü kald r ldı 
tiıip ibmz ettikten sonra un alma. 
ğa mecbur tutulmuşlardır, Tevziat 
yeni bir karar verllinceye kadar 
bu uekilde ya.ptlacn.ktrr. Fmncılar 
§irkctinde akşama kadar un verile 
cek ve ynnn yapılacak blr toplan
tıyı miltealdp §irkete ne suretle un 
verileecği tcsbit edileeektir. 

Diğer tarnfta.n bu sabahki bir 
gazetenin yazdığına göre, un ta • 
sarrufunu temin için pasta, börek 
Ve yufked:ı.n yapılan taUıls.rm ea.. 
tışı yıı.kın.dn menedllecektlr. 

Hoskova cephcslndo son gUnler zar Pasifik denizinin fiklbetl bu eel. sini gösteren tehdide kıırşı mUda... 
tmda Tuta clvarmda en' bU•.nı.. gay • fa.a. bugiln hfilA hürriyet içinde 

"'"'! seye bağlı bulunııbfJr:r. Ys.rm, baş. bul emlek t· bi t roUerlnl aarfctm1• 1erdlr. Pravda go. unıın her m e uı zza. 
19' vekil genernl Tojo, bnrlciye nazın k · _,_,. d ekt' B zetesl diyor kl: ''Burad~ ccpheren end.isini müwı..ı.aam em ır. u Togo ve bahriye Ila7.II"l Sim.oda, d ki _.;ı_ hüküm 

hUcum ptıuıı suya d 11•m11"tilr. Çevir • U.jlince iledir Knnu.uu e. 
""Si "ll millete hitap ettikleri zaman vazı" +ı krta1 b ·· "· 

me harekeU de tJooa gtt.ml§Ur.,, -. Kanada arını. llo<>'Ull şnr"'-
Kınm hakkında en aon maınmat Yet lSğrenflecelrtlr. Ja.ponyanm ken. ta nöbet bekllycn diğer Britnnya 

bu sabah Moskova radyosu taratın. di menfaatleriyle ve Pasifik menfa. Com.monvealth'i lruvvetlerine kat. 
dan verltml§Ur. Radyo dem~ur kl: atlcrlyle meşgul olmağa iRarar ver- manın doğru ola.caf;'Illl kara.rl:ıştır. 
••Kırımda vaziyet pek clddtdlr. :Ma • diğini ka.bincnin milletle uzun uza.. _m_:ış_tır_. __________ _ 

amatih Almanlamı sıvaatopolu zap dıyn istJaareleroen sonro vazifesi. Don Kazakları 
tetmek lçln binlerce can feda etme- ni. yapacağını dünya öğrenecektir. 
!erine rnğmen Ruslann yenl mUda • Çin hatibi 2G milyarclım f117Jayo. 
faa hatlarını delme gayreti netJ.selz malolmuştur. Bmıunla beraber 
knlmııJtır. MUda:fller bava ve deniz millet, gene fcdakArlı'klo.r yapma. 
kuvvetlerinden hlUA. yardım g6rU • ğa azimlidir. 

~ &~tarafı ı lıic1 sayf~ 

lo:metre cenubunda. Tuta civarın • 
dn.k.l kaytpla.n art.nuı1t tndır. Alınan 
1arın cepheden hUcuı:ı projesi aklın 
kalın~ ve Sovyet cenahına taarruz 

Pazar oldug" u holde tcşebbllı3teri muvaffakıyet kaza.na· 
LondnL, 15 (A.A.) - Moskova mamı§tır. 

yorlar.,. 

radyosunun resm1 haberlerine gö • nUkkAmm açan adam Mosltova., 16 (A.A.) - Cenup 
re, merkez ve cenup cephelerinde cephesinden gelen bir ha.bere göre, 
harekatta bulunan Rus kıtalan 13 Bugün bir bakkal pazar olduğu Don kazakları, 35 gUn znıf.ndn. 

!-larp 
malzemesi 

dolu 
-0--

lman 
gonu 

Taphrıp edılôi 
-o-

Mo$kova, 16 ( A. A.) -
Sovyet öğle tebliği zeyli: 

Cenup cephcdndeki haıJa 
kuvvetlerimiz bir gün zar· 
lında hava aavaşlarıntlo 
dü§manın 9 tayyaTuini Jii· 
fiirmü§ler, 30 Alman tankı 
ile harp malzeme ve teçhi• 
zatiyle dolu 100 vagonumtı 
bir çok zırhlı arabasını, mii 
teaddit nakil vasıtalantı' 
tahrip ve takriben 1,500 
düıman a&kerini imha et· 
mişlerdir. 

lı!oskova, 16 (A.A.) - So, .• 
yet geceyansı tebliği: 

15 sonteşrinde kıtalanmız bti. 
tün cephelerde dü~anla çarpı~ 
mışlardır. 

14 sonteşrinde 44 Alman taY
yı:ı.resi tahrip edil.mi~tir. 

Biz, 10 t~yyare kaybettik. 
Moskova civarında, 15 sonteŞ
rinde 4 Alman tayyaresi düı;Urill
müştür. 

Dlln viIAyette vali muavlıll ~ 
met Knlilun rlyasetinde belediye 
iktısat ve ofis mildUrlerile kayma
kamlarm i.ştlrakile bir toplantı yap 
mışt•r. Toplantıda mı dn.ğrtılma i· 
şi, evvelki gece fırmlaXdn yapılan 
Ant l:ontrollerden alma.n netice 
ler, önlimUıdeki hafta J,çinde, lruv· 
vetli bir i!ıtimalle, çarşambe. günU 
evlere d3ğrt.ılacak ntlfu.s tesbiti 
bcya.nna.mcleri etrafında görllş · 
meler yapmıştır. Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lfıtf. Kird:ı.r da bir 
ara.Irk içtimada haz:r bulunmuş, 
ekmeklik un k~çtlı~ma meydan 
verilmemek için yeni tedbirler a .. 
lmm.ıştı:r. Son iki gUn içinde şeb .. 
rln muhtelif semtlerinde yapılan 
tnramaclı 419 çuval k.nçak 1JD. bu • 
lunmuştur. 

Milli ŞEF eonteşriııde 25 Alman tankı. piya- halde sa.~ yaptığından ve bu müstevlileri imha etmijlcrdir. Zı:· 
de askeri ve malzeme taşıyan 300 satışta. da ihtikar gijrUldUğQnden yevkada nevmidane muharebeler 'ıı-------------t 
kamyon, benzin tqıyan 4 earnlç adliyeye vcr:llm~tfr. cereyan etmitı, Almaıılar önce bu h/% ~iiCA,.,. 

Yanında Bayan lnönü 
oldağu halde 

kamyonu, 25 tayyareye karşı koy. Sitkeddeld Aydos otcltnin. sahi bölgede anuifo)tazanmışlnr faka.t ...,._., &.W. ~ 
ma ıes·sını tahrip ve bir piyade bi Emin, bugün öğle üzeri bade. kazaklar mukabil taamwı geçin • A /) 

D - er tarnftan evlere dnğrtıla -
cak cetvellerı.n toplanması en çok 
bir hafta içinde tamamlanacaktır. 
Cetvellere her evde kaç kişinin 
buluruıcağı yazılacak, yaşlan ve 
cinsiyetleri ilave edilecektir. • 

nlaymı imha etmiştir. mesl :Mu.,-Waya, gi<lip şeker alına. ce Alnınnln.rı S!lyı UstünlUğUne rağ ~0.ff.UŞac.ıffı 
Cenup cephesinde iki günlük ha- men şehrin içine ptiBkürtmU§letdir. 

Din n ara rekatta Rus tayyarecileri piyade snu söylemi§, fa.kat Mustafa, pa_ Almank.r, tekrar to.nrruza geçml~- U..m:m-=aı-
askerl, veya malzeme ~ıyan 197 zar olduğu için dllkldinlann ka.pnlı ler ve Zuyevkn beş defa elden ele lngilterc Krnlmm nutkunu \'t' 

onse~ at 1!!1!'!111 

şeref ~en ir i 

tamyon tahrlp etmiş ve 600 kadar olduğunu, anrnk Demirkaprdakl geçmiştir. Nihayet Almanlar k:J.ı • ren te~0~::.!ın daha ilk satırlarmd& 
askeri öldUrmUştUr. bakkal Mustafa.dan biraz fazla üe. cından ayrılmış ve yandan boğul • fiU lioyu Oı:;mnnlıca ~ımım çık-

Diğer tara.fto.n, toprak mahsal
lcrl ofisi de un tevzin.tında yeni be. 
zı tcdbTler almnğı lilzumlu görm~ 
ve dün sab'lhtan itıöa.ren fırmCJla.. 
rm mUmcssillcrlne un tevz'a.tmı 

ı 1 • • ti -'· al bil ğini " ı tı: "di~erkiun". Daha do;;.... ol-Yine Rus resm hnbcr enne go- re e §ı:>Aer ma ece soy e. mu.:::ıla.rdır. 3 i'a§ist al:ı.yı hal'p ha• b ı:>• .. 
re, çete mUfrezeleri ~i>hcnin ce • miştir. tici bırakılını~tır. m~t için "kfi.rrı • dıı.lıi ''gef" 1 de 
nup kcslmlnde faaliyette bulun • Bnnun Uzerinc hndemc Musta.fa. LONDRAYA GÖRE VAZİY.l."T gostcrmcliydi. "Hodbin veya bod· 

Ankaro. 16 (A.A.) - Rc1BlcUmhur muş, 300 kıt.dar Alman subay ve ba.kkıı.l Mu"Jta.fanm <lUkkfi.nma. git- Lontlra, ıl.6 ([\.A.) _ Almnn • giı.m,, n ''baıcll veya özelli,. dlyo-
lmnct 1nönU bero.bcrlcrinde Bıı.yan ln- askerini öldllrmll§ler ve dU,manm m!fj, ve iki kilo §e'keri 154 km:ııştan Rus ceph .s!nıbı 1 an haber ere ruz.. Eğer lalavıızu ~:Ll"iak "özge.; 
önU olduğu halde bugUn t!lat 15,30 da ınlinakn.le ba.Uaıınr kcsm"şlerdlr. s:ıtıı almıştır, Fnka.t tam ro szrn göre, Kırrll4oışimdi Almıınlarm dl,, in ''cUğerbio veyn d.iğergUm,, • rsmi41tir. Bunun Uzerine her f.mn 

ihtiyaç listesini bizzat ofise ge- konscrvatuvnn te§rlf buyurarak veril· Stokholm, 15 (A.A.) - Afi: ela, bir polis memuru pa.mr oldn: knrşıl:!.şt.Iklart'mukavemet, Prckop ka.rsJadıj:;rınr görürüz. Kıl:wuz y&-
mekte olan kollS\:rl dinlemlş1erdir. Gl:SrUnU~ göre, Sovyct k~ bil ğu halde m~ ynpan dllldd\na, bir be~1ıı yarılahberi maruz kaldık ,. nımızdB olmnsn bile, "gayrıcıJ,, dl 

Sivas opolda vaziyet Mllll Şef ve retıımıarı ltonservntu· cumlan çetinleşmektedir. ' ovyct mbtt va.rnbm frulz'm etmek için lan mukavemetten çok daha §ld • yemez miyiz? 
varda Maarif Vekili Haaan All YUcel kaynnklnıı, Volokola.msk ve Moja. ·~ Ust lik 52 k ea.tı1m detlidir. Almanlo.rm Rostof kesi • son derece sıkışık tara:fmdo.n kargıltuımtglardır. isk bölgclcrlndc bazı mevzilerin gı ~· e uruşa a. mindeki durgunlukları muvasala 

B:l:ıtara.tı ı lDcl sayfada geri alındığını bugUn bildiriyorlar. SJI 1~ §:Jterin 54 k~~ sa. güçlüklerinden ileri gelmesi nıuh -
Sözü "'"en '-•J,.,elerdekı" bu muvaf tı dtg-.ııt d3 gorUnce Hdııcı hır 8UÇ tem 1dir Fa.k t K . tik t' !ar y:ı.pmtşl rdır. Bu kar§ı hUcum- ""111 uv c • dah -rc!il wllnd M te! e • o. crç IS ame ın 

lar, bilharaa Serpukof kesiminde Baş vekı·ıı·n fa.kryetleroen b:ıhseden mü~nhiUc- rırl::h.g;~tUrmü~ us ayı ka- deki ıleri hareketinin neticesine 
genemi Zcltnrb kuvvetleri ve Mo. re &öre, dağınık vo muvnkknt ma· B!lk.k ~ M t:.r r:k. ta intizardan da mütevellit olııl>Uir. 
J!lisk kesim nde gcnernl Govoro! hiyetlcrine rağmen bu muvnffakt.. urüdde~umU:Uğca 1 ~~lşt~ n, I Bu bölgede kışın şöhreti dn.ha az. 
krtnl:ı.n tarr.fııı<lan yapılmıştır, Vo. ~ f yetler yeni Alınan hllcumlarmdan ge • d;r ve Alnıanlann Ifofknsynya u • 
!okolamsk kesınıindc ise gcnern.l m e Z Un l Ye l evvel Rus mUdafaa hatltı.rını hrr • ------....,.---. -- Inşma.k için snrfettiklerl gayret! 
R.ol:osofski krtaları meV2llerini p:ılıy1'.cn.k olan Almnn to~u mevzi . ZAYi - Malatya asltc!·lık ııube. yenid~n göstermeleri beklenebilir. 

sıamlaşt.ırıyorlıır. Geri kalan kc. lerinin bertaraf edilmesi lhtimnlinı sınd7n aldı~ !?Skeri ves•kn.yı kay. Bununln bernbc.r Almanlar i"ln da 
imlerde yalnız topçu düellosu ve : endlS· G ~IT~r. el ·re varit göstennektedir. bett:m Yenımni alacağnn, ' ha militenımel kışlakları ihtiva et-
ıteFÜ hı:ı.rcketlcri olmaktııdir. Tu1a V .. ' Görllntlşe göre, Almnnlıı?', bir KUçfikpazarda. Kı'bleÇCf)lne Hay. tiği söylene:ı Mos!wvn önfindc Al-
ve Kalinin bölg~lcrlnde vazi.;"1: de. e ,.i il. ~.a_ et ÇeYinne tfıbiyesi kullruımal:truı z). riychannn rolcnğmda 22 numn.radn man kıta.la.'"! öyle bir mukavemetle 
ğ.1.Şmcm ı:ıe benziyor. e~ e~ yade ,Rus krtnlarmm, Rus tankla sakin Mala.tyıı.nm Çukurdcre nıa. karşılaşmaktadırln.r ki. bugünkü 
krtaln.rmın balıkçılar yarımadası.. cı. ve rmm ve kUçUk tc!}killerinfn de - lıallcsindcn Ali Rıza oğlu l\fünir f;era.lt dahilinde şehre girmekten 

Şimal cephesinde, Ruslar, Alman Anıuıra 16 (Teletonln) - Barckll'. vrunh surette nufuz etmekte olun ÖğUt. Umit kesmclel'i mUmkllndUr. 
na çuann:k için yaptıkları teşçb. mlz Dr. Rc!ık Saydamm LııUmhat et- duğu çok seyyal bir cephe kaI'§ı • lr--.:~--,------------.... =-----..;..~....;.m::ıı_.;ı 
büslcn!" muvnffa.kıyetsizliğe uğra_ mck üzere b!r ay Dlezunlyet aldığına sında bulunduklarma dikkat et • 
dtklarmı bı:rl.irmektedirler. Mosko- dııir Relslcu:nhur tezlterc:ıının Mec!'. :nek zoruncladırlıır. B!ıuın Rusları 
vn, Karelide Abnan _ Fin krtalar.r. .s:l.n yıırmkl topl:ı.ntımıda olrnnmnsı çevirmek isterken kendlleri b:.zzat 
nm 00.zı malınlli mu,•affakıyeUcr muhtemeldir. Bs.."·eklllmlz!.n istirahat ccvrilm~ vaziyete dü~rorlnr. Rus 
elde cttl;inı ko.bul etmcl>te fakat günlerini geçirmek Uz re .An1'.nra;Jıın lar için Alman çevirme hnreketle
lmı ordunun kaybedilen mevzileri ynnn hareket ed,.ccğl ar.ı~ııı:yor. Baş I rindcn kurtulmak ve kuvvetleıinı 
gerl o.lmnğa muvafft.k olduğunu voklllmlze, mczunlyou sıra mfa şu1•. geri ~mek imkanı mevcuttur. Al 
dıı il:.ve olarak bildirmektedir. rU Snraçı> !unun vek !et cd .. .::e...,l:ıc m"nlar bilmed:ik1erl bir a.nuide ve 

Kırımda Sıvastopol ve Kerçin dair ol!ln h!lb~rı~r teeyyüt ctm"'tt."ı • ucrt b'r ıkltın altında harp ediyor• 
ele geÇirllnıesl için şiddetli muha- dir. lar. Bundıın dolayı herhangi bir 
rcbeler > nıldığı haber velil:Yor. harekette bulunmn.k iktid:ırmda 
Bura.dıWU v.:ızıyetin vahimliği askc. rrörüt?mUyoı ls.r, Şimdiye kadar al· 
ıi Sovyot;n bu biti şehir mildafllc. n - rt aıe ~ rl:kla.'1 mevnilerde saplanmı~ kal • 
rinc ya~ıtıt:"I hita.pUın da anlaşılmak d 1 lf di m:~lv.rılır. Soğuk, knr, çamur, Rus 
tndrr. Son hUcumun nerede;ıı~ ha§. • :arJ:l n ve Rus cetelerlnin bir arn· 
1ıync:ı~ bu günlerde, komUnJst şer. g "eceK cin .. ııren ba.t.k?Sı aıtmaa çok de 
lerin. örn~'{ altnaln.rmı istemeitte.. fa karşı koymaktan bile ftclı kah . 
dlrlcr. • Al ~ol'lnr. RU3 kumandnnhi;'lllm sUrp 1 

Pr:ıvdn ve Kmsnaya z,•esda gibi m Q n :-ız hıırekAtına giri~esi JmkR.nlaM 
so.·y.,.t gazeteleri, kL~m gelmesiyle bugUn mevcuttur. Yaln."Z 6U dıı. vnr • 
Ruslarda do~bilccek nikbinliğin.. ga2 etecileri :rl, bu harekılt bUyUk ölçülerde ol. 
za mağa ç:ılışmaktadtl'lar. mıy~ ve Moskovnrun mUdafıuı 1 

Pravda diyor ki: b b İ- tab!yesi harek!tma dahil buluna· 
Kı , aJ mınnm taam.ızunu dur. U a Q VL caktır. Almnnlarm ha.zrrlayacaı!da • 

dur..::.m!lZ. Dilşmnnm tnnnuzunu rı &Urpriz harcklitı ise şfiphC!Uz ki 
durdunu:ak. yalnız ycr.i mücadele şeh f ı>M l z e muvasala yollarmm mUsaadesi nis 
şartlırındruı gereği gib. istifade et- l,, t betinde düşeFklerl Umldsizl}.ğin 
meıniz ve cllimnanm pllinlarını mu. dercce!line göre gcnJş ölçüde ola . 
voffokıyel'!izPğe uğrntncnk gittfıkçı! ge /dl cnktır. 
cı.hıı inıı.tç: bir mukavemet göster. Alnıruılnr, glmdlye kadar hiçbir Bro 
memlz olacnktır. İstanbul. 16 (A. .) - Ankaraya d!no zaferinin açmağa. muvaffak ola. 

Sovyet gnzetelerı ve :rt?.dyosu, gitmekte olan ALrnan matbuat lıo~ madı~1 Nnpolyonun meohur yolu U%e. 1 
'Dle Mo..1•Ôvayo. kru"Şt dUı;ma. yeti bu sab:ıh ıxıa.t ı0,15 de tay. rinc ltU111 1"-uvvctlcrlııl yığmak sure. 

ıım yeni kitle hücumlarm'1" bulun. yare üe 11ehrlrnize ~clmi • el'dir. AL 1 tile MO!;kovarun bUtllıı yolla:'ı ü.zcrtn 1 
• ihtlmal.1 .. riru .. .öylemMrten geri man hariciye nezareti matlı• nt d.ı~ de aynı zamanda. blr hı:ı.mleye te.,ob 

ırm U!.dırlar. ircsi orta elçi doktor f .. .tmidt!n 1 bUs cd,cekler ml? chcmmlyetsız blr 
---o ba.:,.l:anlıf,ında buluna 1 bu beye!e mevki alım Tulayı her ne b:ıhamnn o- ı 

JAPON ELÇISJ a.ş~ğıd ' i zevat c'ah.il buluıunahta 1 ıursa oı.:ıun ele gc~lrmek JçLD Alman.. 
A •• 'I .. k . . dır: j tnrm ellnd:ı daha kullıınabllecoklerf 
·"'merıK 1 c muza eresını 1 Schvörbel orta elç' Alın!ınyn Jin. zırh1 1 kuvvetler vnrdır. Bu mevk!c Al 

hazırlıyor riciye ncerct! mntbua.t da.ircs!.ıtcle manbr vasıl olm'.Lmıııınrsa da kullıın. 
'\'n~gt.on, 16 (A.A.) - Hususi cenubu s:ı.r.ld Avrup:ı bölgesl şefi, ı!ıklan kuvvetler bir neUce elde et. 

h r 1.:azil'e lle izn.tn ed"len Japon el. Stcunerblıel elçııı•: !•At bi, Kle'n. meıcrlnc kMI gelmemektedir. Baz, 
f i Kurusu, burııYn gelml,,.crt.ir. As. leui elı;ili't kô.til>i, dru:tor Rudol! ınU.Şahltlerin temln ettiğine göre, AL 
Jc' tcd Press'e göre Kunısu, bir F.ische?' b!u;muhaıTir, Ha1mutl:unR. tnanlıır ı.ılmdl ınUmkUn olıın bUtQn 

Çılgınlar 
Klübü 

. . 
YAZAN: 

•sKENDER F. SERTELLi 

Aık .. 
Cinnet ... 

ihtiras ••• 
Heyecan •.• 

ve nihayet ölümle biten bir 
' maceranın romanı 

BobetlllerlD reeml geçidi - Glzll lı!r 
qk mlbcdl ! - Baslcmlnr - KulUpte 
kl:nler bulundu!' - GM!; kn.lnrm el 
DstOnde taoıdıklan bir tabut.- llh •• 

ÇOKYAKINDA 

E 

Sütunlarında 
Uliı.ka.tta, \?Mif ini iyi bir netf.

1 

lame Hcint Vertmnnn ma.tbunt dni.' yolları kullanmakUı. ve başlıca beş 
• Ye göturımck ümidinde olduğu. resi memurin daire!'i efl ve bir fo.. bUyük yoldan hUeum kıtalo.rmı getir .. ,._ ____________ ....iiiiiiiiiiİİİııİİİı-.ıİİİİııİiiiiiiiiiiiı.-...iıııiilim-iiiiiiiiiiiıl 
•ı ı:;öylemlştir. to muha.biııi. 1 mektedlrleo 

* Gene aynı telgraftaki "mmniJI 
Kru\ a.zôr • ynnlımcı knl\ n.zur" 
"imhn etmek - yok etmek" değı1 
mJdirt' 
Sitnation m!l.nasma "dıırum" de.. 
nlr. Bu tclgrufta "durum" yerlJJ• 
"vıı.zi~ et,, lccllincsi kullanılıau~tır. 
"l\Iııh!U"Ct" in ve "metanet' İJI 
Tüı-.ıl)elerinl ıırnnınsnJt bile hiç ol 
ıtınz"a tasriflerlnl 'Juıahlrl:k ve 
m~tlnlU." gibi TUrkçcleşt1rebillrfı:. 
li:ıltlı iti "mnhir • becerikli,, dlr. 

* Çö~ilin nutlıwıda!d .. Mc~ 
tevdi edilecek,, yerine ~ 
dllUıılzde "'·erilecek yahut swıır' 
lıwık,, wroruz. "Mazur go~ 
ğlml,, nin komışma dilindeki ta!>il 
Jın~ıhğı ''ôzürlimUn ba~ln.baelY 
r,.,,, dır. 'İth~ edilmek. suçıaıul· 
mak., dır. Tclgra.fta üç defa g .. 
çcn ••, al•uı." nm J nı~lığı oıarsl' 
Milli Şefin son nutkuntlnlıi "olay,, 
adetfı. gelip knlcm \"e dlllmhi 'IJ)t' 

lamalttadır. ''"memlekete yapr 
cnğırnrı. ithnlfıtı tahdit et.mcıı,. 
yerjne "mcmlcilicte gctircceğintlı 
\'eyn solmca[,'lmr:.t mn.Jbn kısmal<,, 
diyeblUriı.. ''ikamet3 esnasında -
oturdu!;'ll sırnda,t dır. Bu teıgrnf· 
ln.rda birkaç defo "l'omnda. olınalt,• 
lmllantlnuı;hen bir b!\..5lm telgrafbl 
.. mccburlyetindcylz !,. denmiştir. 
lla.lk ve konuşma dilinde olınJ1St1 
~n ''ihti\·a etme~•,, yerine kılavuı· 
dnhi ''lmrısamalt,, ı gcc;lrmclı. snıt • 
sı gelmi~ olsa gerelrtJr. 

* "Zelzele., lın.rı:;ılığı olarak tc1' 
l•eliu:c olmak üzere "yerdcpreınJ..
ni kullanmamız dWıa doğru cıeil' 
miılir? .Cu yeni ka.rşıhklan, onl.tı
nn ~lrlere de gircoctrfnJ dtlş\lJ\e' 
rek Wı.Jıa ti:JS3 ve dnbn toplu &€ 
nıcli7IT.. Hnttii. kullı:ı.nı.Ia lru lıaıııJıl, 
bu t!'ablrlıı sadece ''d-eprcm" sade· 
Uğfne rlc lmvn~ı imkfım ,,..,, .. 
<ın·. 

* Bir okuyucumuz diyor ki: "dtilltıi 
yuzııuzda "swıl,1 ,,.o ''aonı,, ,
doluınmu~:ınuz. ''Soru" yu "&IW" 
sele,, yerine kullanmamız bakkJ11' 
cln ne dersjnizf Bu suretle, eiet 
::;erokirse, "question" un ••su-1,• 
m!iruısı goo.e "sual", •'JneselC.. 
mll.nnsı "som", ve 64J>.robleJIIe-, IO 
tuuvılığı da "mcoolc,, olur. Zat.cP 
Jnlımıı.ıln. mesele kellineısl Tü~ 
olarak ~tır. ) 

- Ulus (An)cal'l' 
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ah keme 
aıonlarında 

o.çsaça, 'Jaşbaşa .. 
•ar arUıti Gizin, ev sahibi Marlnln 

ıa~ı~ru11 n!çin yakalamış ? ! 

•ubaşir bir haMie etıi. Şahidin 
saç arını kavradı şahit de ... 

~.... !'! n<ln Pelesenk sokağın. 
,'~ Muksim bar artistlerin. 
tl iıı S per, gc·enlenlc otur. 
ı.L lftıı taşuunağa karar ver. 
·~t ev ~hibi madam Mım 

ırı bil- hayli Jcını borcu ol
-s Ueti eUrerek buna mı\ni 
ltı:niştir. GUz.n Siper aldır. 

' lta.ba!lll'l cv.n önllne gc-
't Yalnı'lnr ytikleme15e baş_ 
~ İJte böylece kızılca kı) a
s lllu ve madam .Marı ılc 
b ·!>er saç saça b~ ba§a 
~kavga etmi ler, b:rii:>.ır. 
~ U6Icrcih". J{nvgnp GU. 

es~ Güzide de J, rı roış, 
)ti işiten polis m,. •. uru 
de eve koşarn.k lmvgacıla. 
0la götürmek istemiştir. 
~ Mari knrako1ıı. g.t. 
Ulıtina. etmiş ve knpryı h·z. 

_...__- polisin elini knpı ara. 
·;"tınnı.,, incitmiştir. 
tt bir cih:nıümcşhut zaptı 

, nınd&m l\farı Guz:nıe 
~.:, Gi.l::in ve polis memu 
~a.ın tla:iden dn,·acı oın: 
0t:lu Uclincil sulh ıruılıltc. 
~lenlir. 

~ l' ~r, ur.mc:ı boylu, §ılı:, 
~11tadıiıdı. 25 yaşında oldu. 
~ '1erek: 

ten dedl, bu knıiın:n evin. 
~t e:iemed"k, gitti. Ni. 
~:lllnıağn karnr verdik. Fa. 

tam nrnbayo. yükletjr. 
di~ldi: 

lla.rası, elektrik parası! 
~t bir sUrii besaplnr y.P .• 

borçlu çrknrdı. Böyle b.r 

11fılınadı 'hııdan veremiyece
e<.linı. Scnmisin btınu söyle 
hid'det, bir hu.şfi, tizerlme 
~ ~lahmdı.ın yn!mlu) arak, 
'dil, <1öğtiil, dö;;'<iu. Ben de 

yn.kalıı.dnn, ama, ken. 
aa için, 

remi ifa masında yaraladı. ceza. 
~nndml.mnsı Iazmıclır, dedi. 

Bunun Uzerine mı>Jıkeme, ıkJlia 
bir fasıladnn sonra kararını bil
dirdi. Xarnra göre madam Mari 
Gilz1n1 döğmekten, Güzin ele ma. 
cııun Marlyi döğmekten Uc gUn 
lıapJe, 25 ~er Ura para t'e7.:JSma 
çarpıldılar. :Fakat biriblrler.ni ka.r
gıl:ldı döğmU.5 olduklannda.n hapis 
cezası sukut etti; yalnız p:ı.m ceza. 
.. ı ödemeleri karn.rbştıııldı, 

Gllzinin annesi Güzidenin liaıiyJ 
döğmediği anla!iıldığmdnn beraet 
etmiş, madeın Maıi de pol:s n koJu. 
nu kasdcn yaralamadığı anlaeıldt. 
ğmdan beraet kazanmıştı. 

Ne Gllz!n, ne de me.da.m Marl 
verilen karardan memnun olma.. 
m·ı;I:trdr. Dunumıadan sonra. dtşal'ı 
çrktılar, ka~ıltklı olarak bir hayli 
mUddet tutuı;tulnr. Ama, bu sefer 
kavga maksadiyle değil de, bnrı!i. 
mak mslv;:ıdiyle mtinn.k!Uia ediyor
lardı. Zira her ikisi de ceza ye_ 
mÜjlerdi. N:hayet barışmağa karnl" 
vcrd!Jer ve müba.~rle mnhkc.-nc~ e 
haber gönderdiler. 

Bunun üzerine mahkeme yeni. 
öen açıldı ve onlar mahkemeye a. 
lmarak baı"t"tıklarmı göylediler. 
Böylece ortada bil" dava knlmadı. 
ğ-ndarr her ikisi de bernct etWer 
ve ko!koJn. girerek adliyeden çtklp 
gittiler. 

ADLtı'E MUIJAB1nt 

Fati!1in 
Hevkelf ne dair elinden güç kurlardı, 

,~cnı değil kendini değ. 
\ ) ik benimle beraber da. 

eQI. }"aUlıln yn.nnkl neelllere gib.el 
i:1180nra !Öz alan annesi İı;tunbulu lliz:ı.nsm elinden alıp 

Jx,."ldi gllıi ifade vererek, Türke hediye eden. tarih~ bir 
~Yi döf;'med ğiıfi aöyle. 

1 
devir knpayıp bir dcvtr açan bU

~}tıeınuru Mehmet de mı:ı.. y\Y.i Fntllıin hayn.llni uıretınek 
~~ knsden elini kap:ya sa.~~ ki l~ttma.i faydalann en 

anlattı. 1 büyU0rtidUr, 
\ı et 85.z mo.dam Mnrfye gel. nana öyle gellyor ki, eler bir 
,~-. boylu karo kMlı, kara müzemizde. bir meydanımızda Fa
bıl~r bir kadın olan M:nıi, 1 tılıin lıir heykeli ols:ıytlı ve ço. 

:rnuha.kemc mUddetin- culdarımız bu heykelin önindeıı 
~ t duramıyor, söze kan.~ defalar \'c defalar gcçmt, buluma.. 
~t~~l'du. Yerinden aya;n Jartlı gözleri \"el\'ecrl okuyan dokaı: 

lr solukta n.sıl kendisi. ,-a5'11d:ı.ki afacan Fatihtn bana ne 
l'edtğini, ynlnız ixı..<'ma kadar canlı bir portresini ç.lzeoeı,. 

'nneslni döğentlyeceğini tJ. Ve hay-ılinde yaşıyan Ii" .. Uhı 

dinıendikten sonra, Gü. 
llıllda.nı Marlnln saçlarına 

~ tnlaşümıştı. Amtı, :löğ. 
~ Yoksa kendlni müda. 

IUnf muavini bunun 
4- için, mahkeme salo.. 
ltıı.f:atbık edilmesini istecU. 
~ madam Mnr1 ile 
~ lltırrna.k, mahkeme salo. 

:ci bir kavgaru.ı zuhuru. 
h~ ~ermekten başka bir 
·.~tı 

~ ~ln. şııhit olarak kapıcı 
~· HB.kiin kendisine: 
~ı.~ dedi, mUba.şı.r Şakir, 

:""lll1 tu taca.lt sen de o. 
~ ya.kalayncaksm, ba. 
~llclataa tçln mi ~akirln 

~tı. 'lrayacnksrn, yoksa te. 
İt illi? Oru anlavııcağız! 
b 2'aJtir btrdeLh!rc Fa.ıkın 
~lctU, ikl eliyle birden 

l'ı_ )' "rndı. Faık da onun 
"il t~ladr. ama, mtidafan 
~~ bir knç defa tekrar. 
\ Yet, Güzln1n, madam 
ııı'::'J_l~rnu ynknlnmas-n n 
. ~an için o!duğu ruı 

anlatırken ~ Uzünde heykelde gör
<lü~ii ilıtls:un canlatıac3k. Fatihin 
ta\'nnı talmıacn!< \'e mlni mini yij. 
rci;;ir.de 'Fatihe benzemek anusn 
ayannc:ı.ktı. 

(HABER\ 

Bugün de c;ok garip bir haleti 
ruhıye ile uyandnn. Kim ne der. 

- Peki .• 
Diyorom. Halbuki ben ayle 

kolay kolay herkese mut&veat 
eder bir insan de,fildim. 

B~ni burada efsunladılar mı 
acaba? 

Gülmemek için kendimi g{iç 
tutuyorum. 

S;ı.çınu şöylece diir,elttlm .• YU. 
zümü vıkadım. Arkama manto· 
mu aldrın. 

- Havuz bqına mı gideceğiz? 
- l!."'vet 
- Ben Ör~ smı çok seviyorum. 
- Bahçenin en gii1.el, en lç a. 

çıcı yeri orasıdır. 
- Bndm kimse var mı orada.? 
- Doktor bey var .. 
Başka lbir şey konuşmadık 
Odamdan cıktmı. 

SAYFA - 3 

~ic Vdiia 1Jaş6aşa 
_.. ~-.~,_, _,,_,, ..., ~ ~ _,, -- Fıkra ····-·--···· ... -. .......... , 

• Vükselaiğlniz noktada dura-
1 

bılme niz ancak teçhizatı
Allah ~U~yor va .. 
Bir Bektn,..iııin ~irml parası \'ll.1" 

ta1~ On p:1r.ı5!::) <Jmı~1.- aJmı~ F-:ı. 

kııt ekm 1 ulnu • F ııl~t <:~~t 
clan ğl \"C.rdll,t ı !lo .. ra p:ıray:ı t » 
rnr 1J,tcmr5in mı? B:>!.~): ''\Crd·m.. P 
dcml580 rfo cim • rl "nlm3:1:ru :,, c_ 1 

yo d<'urc-nlnc p.;fo::- t~iıı t'">!lıil:ıJJ4l 

on par::" ı d.L r.N'r k r;.-'th b:llckt-..lnı 
ı;-1~. 

Büyük f;ir servet kazanmı§, ~ok geçmE.• 

den c!e koyu bir sefalete clü§müş bi:- kr!'" 

nıza bağhdır 
arasmda:1 cleğersiı; vasıtalarla bir aralık 
yükselmesi mümlzündür:1 fakat yükseldi(ii 
noktada tııtunabilmesi muayyen bir de• 
ğere sahip olma.sUe mümkündür. 

marbcu; tcuavvur ediniz. Onun hakkında 

vereceğiniz hüküm §U olur: 

-Bir hata yüzünden yükseldi, aynı he.• 
ta yüzünden dügere'l parçalandı. 

Şayet ba adam yük,.elt:liği noktada dır 
rabili3ıorsa, biliniz ki o, buMrla durmayı 

temin edecek bütün va:ntalatla müceh· 
lıez demektfr. Değersiz bir adamın, değersiz adamlar 

Bır~~öDy©lfilOliil ~in 
' 

glÜJ~®O lk@lcdf DIFllD 
'Elmas ve gözyaş' panltılarmm aym yerde 
yanyana ge~eceğini tahmin edebilir misiniz ? 

Rlyo dö Janeyro, flmd11stanbuldan 
Irat kııt daha _fazla sıcak ... Temmuz 
ı;Une§t altında bulunanlar, orada dur., 
gun ha~lr ıık§amtarı "Elmaa kulUb,, 

Un ecrin sııba.hlnrmda. gcçlriyorlar. 
Bu romantik isimU yer, Rlyo dö Ja. 

neyronun en tanmIJU§ buluşma yeri • 
dlr. Sevl§enlcr de, blrib1rleriılc orada 
randevU veriyorlar. Seyyahlar, Bre. 

zllyaıım en güzel kadınım nerede gör 
mel: mUmkUn olduğunu sorunca, 
tün otel kapıcıl&n, §Öyle cevap ve • 
rlrler: "İn Daymeııd'• KlAb!,, 

Bu halla Brezilya kJUbOndekt Bre. 
zllyanm en güzel kadım, dudakların. 
da Amerikan filmindeki yıldızlara 

baa bl1' g1llt1mııeyl~le, golenlert, geri 
taraftaki 10§ saha.ya götllrllr. Bu sn. 

hada. masalar smılanmıştır. Edil fon 
Bt!ı'eMdort ı.smJndekl kadm, el '8kla,. 

br. Onun verdiği bu i§areUe tam Bre. 
zllya huswılyeU g&teren "Loll Bet~ 

ıaı .. dana oraatr&m, çugm ha\-alı bir 

•'Jıılacumb&,, n J&hut da reha.Yet ve,. 
rict bir "Sambaa,. çalar. OrkeBtra he. 
yet1, aeklz ki§lden ibarettir. Bunlar .. 
dan buılan n~beUeıe aynğa kalkar. 
ıar. Bu Sirada danaedilen yer boyunca 
kımıldanan çlftlerl1? doludur. 

J!ldlt fon Berenadorf, Amertkanm en 
zengin adamtanndan blrt81nln kızı · 
dır, lıUtyoner kısı genç kadm, A.vnı

paya yaptığı romantik aıeyııbaUerin • 
den birinde İtalyan mUheııııı,ı Rossi 
ne tanışm11 aevi§erek büyük harpten 
blru evvel evJ.enmi§lerdl. Harp mlld. 

§ıı.dı ve dul kadu:ıla evlenerek, bera. ı,t yoluna soktu. Umduğundan faala 
!>er Brezilyaya yoltandı.. muval!aklyet gösterdi. Cenubt AmerJ. 

Rlyo dö Jnneyronun yakıcı havaaı kaıım en zengin erkekleri, ayaklarma 
!~crlsindc, yen!., karı koca mUthJ§ bir kapanacak derecede kendisine tut • 
lrn.vgaya. gfrfşUler. Sebep Klaymlşclln kundular. Bu hayrantarı, kendisine 

altın hırBin& kapılmasıydı. Karıalle en pe.balı hediyeleri hatıra olarak 
bernbcr orada kalmatc lstemlyen yeni vermek arzusunda ısrar g&terdlkçe 
ltoca, altın ele geçirmek hWyaııınn gUııel kadm, na.z!anıyor ve sonra razı 

dalnnlıı.r l•ervamı:ıa kabldL Rlyo dü olarak. onlı:.rla blrlllit.e mücevherci • 
Carcasa. doğru yola çıktı.. CcnUbl .A. lcre gidiyor, Brezilyanın en eplz cı. 
merlkadakl bu yerde, elmas anyacak. ınnslamn seçiyordu. 
tı. Altın aramak sevdaamı, aonradan Böylooe birkaç eene içerisinde, mU. 
elıııu aramakJa defilUrml§U. Belki cevher çekmeceli büıden !azla e:ıııw. 
d(} teıql>bOatlnde Urımıa daha mUIA.. la dolup tattı. Bu giran?:>ah& hediye. 
ylın ı;öı1lıımek malraadDe bu deği§lk· 
ll!;'i yapml§tı. Yalmz bırııktığt karı. 

smdan ayrılırken de, Oyle deml~t.L 

"Dönll.:;ıt.c, aenJ.n Uzertne bir ÇUTal ~o. 
lusu elmas eaçacağım!., 

Gtımeı Jlldit, kocamu 11a eımu lptJ. 
lG.mnd&n sıymn&k Jçin Uğ'rafryordu. 

Fa.kat yolladığı mektuplar Rlyo dö 

Go.rcasd:ı uğnl.!Jan kocasmm eline geı;. 
mlyordu 

Klnynmi§Cl orada kaça.k :mahk~m. 
larla, maceraperestlerle, muhtellf mt.a 

!eklerden gelen !§Biz, g11~ eersert• 
lerle elmas peşinde o kadar !azla me,, 
suıdn ki: 

Edlt fon Berensdort, bu vaziY-Ot kar 

§ısında bir bar açmagı dU,UndU, ~te 

bu suretle "Elınaa klUbll,.nU kurdu. 

Güzel ve akıtlı kadın elmas arayıcı. 
lo.rınd:ın ancak kaçta kaçmm elmaıro 

kavuıablldiklerlnl b!lJyordu. Koca.sı.. 
nın gUnlln birinde hasta n metelik 

ler, kendl8tno pek ucuu mafoluyordu. 
Pcrc11~t..rlarr, bu hediyel~rhıe muka 

bil, Brezilyanın en gtl?.el kadmmm 

sndece cllni öpme@, yo• L" bir ma.zha. 
rlyet görUyorla.rdı! 

EdJtt kocaaıtıuıı darıme.tnl bekUyon. 
du, Fakat, bir k&ç ay aonra, kocan. 

nm orada ba.şka blr elmas arayıcısU~ 

aralnrmda eıma.s yUzünden çıkan bir 
kavgada, öldllrllldllğllnll ISğrendl. 

O tarlhtenberi, Brezilyanın en gU • 
zel kadını, hiç elmaa takrıuyor. Onu 
geceleri "E!ma.s KulUbU,.nde, zoraki 

bir tebeaetlmle dolaşırken, glen kt • 
barları, gayet kibar bir tavırla karp. 

!arken ve onlara yer gösterirken sey. 

rederlcr ve Gaerlnde hiçbir elmaa ta.. 
§tmayııma. (18.§arlar. Sonra, kocasının 

matemini tuttuıtunu dUşOncrek, ba.Jtnl 
tcvfle !l&lı§trlar. 

deUnce, erkek, cephede dlSğll.,tn. Ks. 
dm da cephe gerisinde kwlhaç basta siz olarak kencUs1ne dönecegtn1 dQ~ll 

Hakikat r.ıudur: Kocası elma.sla me. 

sut olmadığı gibi, kansı da elmaala 

ııaadet.e kavup'maml§tır. BrezUyanm 
en gUzel kadmr, geceleri odaama ce.. tıakıcın maWe ~§enlerin yarala. nUyor ve ona bir melce tem1n etmek i. 

rmı ardı. çln bu latıavvuru ben!maiyordu. ldllnce, fimdl içinde 2000 elmu saklı 
çekmecesini açar ve bunlan eeyre ~ 

Bo.ıltkal:i:ln p<"ynirt al;nr;; t•linl ko.. 
lunu ı.ayn. &..-ıllıı.;pı. ıtr.ınd:m çı '.lr • 
Jum h:ı.kl.ııl çe\·frnıi.: 

- H:ın1 p:ırıı, d.3:lli 1 • 

Bekta .. ı h:mıc;:ı dö:ı..'llil": 

- \'erdim ya! 
Alıp nnutt-uhrun:ı 2ahlp olıuı lı&k • 

kal: 
- l'ekl e!PndJ, <t~.:nı.s; nttcd:!r8ln. 
Be~I bir itil e~c !;cltllcrck ok. 

meğl yedlk~:ı t".:>:ır:ı., f'llcıini hava

ya lmlılırım': 
- Yara.bbl, deml .. , 8l'l!l i'i blllyor. 

sun yn.; onlağu elmıclq;:id:'.'n al h:ı'•., 
Jm.ı.-. \"Or? 

fııte blıı:.oklannuzm lınJtnc ümek 
!bir hlkft~ o gGlJlıa._ 

NASR.ErDN 

Bili YOR 
musur.nuz '1 -En hayrete diiJecek 

cinayet vakaıı nedir? 

1.naa.nı en çok hayrete dü§üre. 
cek c~yet vakası nedir, bilir 
misiniz? 

1908 sene.siydi. .Ame.rikada 
Lion ve Smit isimli iki zeııci pa.. 
pasın arasına reltabet gi~. 

Güniın birinde Smit ortadan 
kayboldu. Smit taraftarları tbun· 
da bir cinayet kor~-u sezerek 
Liondan şiiphelenmeğe başladr. 
lar. Az sorua lbir derede parma. 
ğında Smitin yüzüğü takrb lblr 
ceset bulunmaz mı? 

Ceset tanmmıyacaık bir hal.. 
deydi. Fa.kat parmağında Yli· 
zükten Smit olduğuna hükmedi
lerek Lion muhakeme Ciltma a.. 
lınfü ve 18 sene hapse m'1h.ktlın 
oldu. 

Bu axrada Smit ~ ve salim 
olarak parmağında da yüzüğü 
pırıl pınl panldıyara.l{ meyd"I4 
çıktı. 

Herkes hayretle baktı . .Eçet 
papas Smit'tl bu adanı. Tahkikat 
neticesinde anlaşıldı ki papas, 
kiliseye gelen paraları suiistimal 
ettiği için korkudan sıvışmış ve 
sonra meslckta.sı Lionun muha.. 
kemesi esnasında da korkudan 
geri döememi~ Dere içerisinde 
bulunan cesedin parmağındaki 
yUzUk ise ,tesadüfen Smitin yü. 
zUğüün bir eşi imiş. 

Lion, 18 sene hapis ce7.8Sırun 
henUz üç senesi igörmü~e ser. 
best bırakıldı ve papas Smiti. 
suiistimal suçudan mahkemeye 
Qe.ktiler. 

Harp lÇfrl.slnde bir gtln. RnssJnJn Koeuı keı:ıdls1nlıı üzerine blr çu • 
tayyarelf dll§ttl. O ve en iyi dostu Al vaı dolusu elmtıs saça.madığı halde, 
man Otto fon Klaymı,,ct, hastaneye karısı, binlerce ı:ıkla. g6z kamaıtıran 
götllr1lldiller. Kocaslle onun dostu:o:ı, clmııelarıa, ltocnsma ~ bir sUrprlz 
Edit fon Beren.sdorf baktı. İklslnl de )-npaca.lttı! 

lar. Bunlarm pırıllılan karıısıncıa, ~, 
hll%llnJe dtışllnccı ve tahasaüaler ara. ~ Ahmet Akkovunlu 

aynı zamanda ve aynı yerde tedavi et Brozllynnm en genç kadmı: diye a. 
tı. Koca.ıD öldll. Koc:ı8UUn dostu ye:. nııan Edlt fon Berensdorf, kurduğu 

Uzun koridoru geçerek, bahçe
ye indim 

Yeni hemşire beni takip edi
Yor. 

Havuz başındaki çamın yclpa. 
zeleşen dallan altında beyaz ör. 
tülü kilçük bir masa kurulmu~ . 
Etrafında birkaç hasır koltuk. 

Doktor Sedat s.yakta dola~ı
yor. 

Acaba sinirli mi ? 
Bu kadar tatlı bir ı:riineş altın· 

da insan niçin !inirlenmeli? 
Hem o kolav kol~y sinirlenecek 

bir ins:ı.n değildir. 
Beni görünce: 
- Bonjur, Leyla hanım •. 
Dedi .. Hararetle elini uzattı •. 

Parmaklarımı awcunun içinde 
acrtırcasma sıktı: 

-Neden bu sabah ge<; kalktı. 
mz? 

- u~. doktor bey! 

Vaktin f:;ı.rkında değildim .. 
- Hemşire gelmeseydi, ihti. 

mal daha da uvuyacaktmız?! 
- Evet. Belki de uyuyaca.k 

trm. • 
- Bu fena bir ilfunet değil. 

Burada en büyük gıdayı hava ile 
uykudan aJ ıı ca.ks!llız ! 
Hasır koltuklardan birine o.. 

turdum. 
- Halbuki ben uykunun düş. 

maru o!rnll.§tu.m •• 
- Tuhaf şey! İnsan uykuyu 

sevmez mi? 
- Evet Ben sevmem 
- Fakat, sevmeğe ç.;itışacak-

sımz. Ancak bol uyku ile kilo 
alacaksınız! 

- Hamallığa. hiG ihtiyacım 
yok, Sedat beyi 

- Sıhhatiniz bunu icabettirl 
yoıısa •• ?! 

- Pekaıa .Mademki sıhhatim 
bunu ica.bet:i~iyor .• Uyumağa ~a
lış;ıcaion. 

Doktorun sinirli oleuğw~ gö
rilyorum. 

Tahminim boş değilmiş, 
Scd:ıt bey fincanıma kendi e. 

liyle süt koydu: 
- Bu g~ce geç yatttığmızı 

duydum .• Çok mUteessir oldum, 
Leylii hanım! Bizim r~rldun si. 
zi mutat gevezelikleriyle bir 
hayli yormuş .. Uykusuz bırak. 
IlUŞ. 

- Hayır. Yemekten sonra za. 

' ~i( 1'&Ulm l'ıllluıJaaae PaJae Ne. 1 
ı;mc!a kalıp, b!r mUddct so:ora gl!zle,. ~ pıv.arcıaa maada nergtııı .. , 16 
rinde y&§lar pınldar. ~~ ten sonra. Telefon t01%1 

Elmaa ve göz y~ panlWan. •. Ay• ~ ,, 

1 ~-y_;-:..:-Y.-:w--:ıw:-~-:.:-~-....""f'.A..Y.llft.."lr~ ~ nı yerde.." ka.rftk&rfiya! ~ ~..., ... ._-.... ._-,,. 

ten smn tavsiyenizle koridorda 
ynrmı saat kadar do!~~ıyordum. 
Bu gece bu mOddctc bir yarım 
saat daha ilave etmi6 oldum •. 
işte o kadar. n:onuştuklarmuza 
gelince •• İnsan 'hazan böyle ha. 
vai mavzularln ne lmdnr hoş vn. 
kit geçiriyor, bilscnız .. 

- Üzülmediniz, yorulmadınız 
ve h~ vakit ~irdin!zse, buna 
diyeceğim yok. Fakat bizim Fe
ridun ~k ba.<::it bir çocuktur. 
Bölmem ki, sizi oya!ayabilmiş 
midir? 

Bu arada bir h~mşire geldi: 
- Dahiliy-0ci bey viziteye çı_ 

kacak.. Bir emriniz vnr mı? 
Doktor çayını içiyordu, 
- Pek erken dctfil mi? dedi 

Mat henüz sekiz .• 
- Bugün viziteden sonrn mu. 

him bir hastasını ziyarete gide. 
cekmir; de. 1\iusa<idenizi rica e
diyor. 

- P<)kfila. Viziteye başlasın •. 
Hemşıre tekrar cıönilp gitti. 
Havuz ba.~ıoda do:·tor Sedatla 

- biraz daha ""akin v~ rcssiz -
konuşuyoruz. 

- Evet Bizim Fer· dunun sır.i 
dün g~ce ~ et ni~. sıkmlJ5 
olmasmdan endişe roiyoruum. 
Mademki bu konnsmadan rncr1· 
nun kaldıız. O halde mesele yok. 

Doktor Sedat bu s<.>1Jeri söy. 
Jerken, bir eliyle alnına dii§en be. 
yaz sa~lanm kaldmlı ve öntlne 

baktı. 
Bird~birc ne cevap vereceğimi 

bilmiyordum. 
Onun u rozlerinde garip oldu. 

ğu kad::ır d~ gizli bir kISknnçlık 
seziycrdwn, 

- Efendim, biz de üniversite 
i§lcrinden yahut mühim menlle.. 
ket dava!~ndan bahsetmedik ya 
Uı.f olsun diye şuradan buradan 
konustuk. Zaten - geçen gQn 
siz de söylemiştiniz. lnsan ba. 
zan böyle havai mevzu!~ il7.0-
rinde konusmah.tm, zihin yor. 
ınadnn vakit rreçirmekten de hoc .. 
lanı:yor. Hatta bu kabil konuşma 
Jara çok de.fa hasret çektiğim 
vakidir 

- E\ret. Bu, bir tel5.kki mese
lesidır, Leyla hnnmı ! Hakkınız 
v~ •.. Sizin dimıığ'ınız o kadar 
yorgun ki, artık herhanp,i bir se. 
heple iJlztmcl~ bile istemiyorsu
nuz. Halbuki i~leyen demir, IŞil. 
dar, derler. 

- Demirci için belki dobıı
dur Bu nazariye dimağ~ tatbik 
ediline. kafanın verim kudreti 
r.zalır. ic-J<-'m~- snnırnn. 

- Hay.r. D"nuı.ğ için de böy. 
looir. Hattlı kafoi bile heyecana 
rıh~tırma!ıdn·. Hi~ heyt'Cnn his.. 
setmcmiş. hir knlb, herhangi b~ 
h~ lise kar~·.:md;ı. koparçasırut 
ra..rpmab başlarsa, bu çOk ten
likelidir. 



• 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Doktor Rant otomobilden vaff ak olamadım. - Zannedersem telefon 

1 E!~~~~.~~~!~~ 
(Bu lwpooa ek1eıı8l'dı ;öndertleaelı 

iş aıııma ve il .erme Wlalan Dl Son 
J)ıLk1kada paraıırz ııeşredlleoekUr. Ev. 
ft>a.me teklln pıuse,.. okuyucala.r:m 
mab.to;ı kalmak 07.ere aarlb adıeeleıl· 
Dl bUdlrm61eri IA&ı.m.) 

Evlenme tcJdiflflf'i 
bir battaniye aldı ve cesedi Standişin piposu söndü, o· Gantralma verilen bütün nu- • = )'a§md& dul btr bayan, suı:..y 
sardı. Aynı zamand::. bir a · nu •,ekrar yaktı. Bizden şfrp"' maralar kaydedildi. memur, vcy& meslek sablbl 

B . I b"I h l ~ ynclBrmda namwııu bir bayl:ı. 

İLE_._ SABAH, VE 
~ J'I !lteu IOll18 -de 6Ç Ma a••••·•-• 

clitlerlni.d fnoca1aJ'am. 

ı, •' .•. . . ' ~· • '• -· ... .N • •• '· ~ • .• raba sesi işittik. hasta oto. h~lendiğini görerel:, söze ka· - u 1§ e 1 a ıre meşgu evlenmek istemektedir. Sekiz yaşmda it 
mobili gelmi~ti. i\fomurıar ı rışmayı faydalı buldum. olacağım, şimdilik yalnız ve· bi::- de çocuğu vudir. Ev•e.ne~ği. Naklı·ye ·şı· Eks~ltmesı· 
cesedi aldık'.:an sonra Stan- - Belki de Levis bizimle receğiniz izahntı dinliyo • yın gocuğuna. bir baba. şefkaU Ue bak t 

dit otomobilin arkasındaki konuşmamak için arabanın runı. ması §arttır. (H.V.) remzine mura SUMER BAN' Z, 
ölünün bon yerine sıçradı ve: arkasmt seçmiştir. - O halde bu suali Lola- caat. h 

~ d ı ı· z· • y~ 29, esmer, 11iyab kıvrrcık aaç. ~ - Lfüfen dedi. beni polis - Bu mümkün ür. ya sormnnız azımge ır. ı - dl~ 
dairesin\': !,.adar götürünüz. Standiş yeniden Ja!<a dön ra telefonu ilk defa açan OY"' ieua~ıı:uı::-t.a~ı.: ~":'ıra~ca lstanbal sahnalma MCldlrlüilJI 

Polis da it ı...."·İ nck uzak de· j dü: du. Ren telefona geÇtiğinı nln oğlu, gUr.elce, bn)·ntı anl&mt§, kız · Hnltada iki defa 'l"eml,tekt hm.lt Scllllloz Sanayii M 
ğildi, fakat yot bize b. ıtmez _ Gene telefon meselesi· vakit doğrudan doğruya Le- ve~a dul bir bayanla evlenmek ıaıe.. bllrosu lskel~tndMı ı-e.rnecek eşya n: emtiayı a1a.rak lzmltıe. _., 

· l k d ? T J 1 •Acılr (Gn,.ıü '.!.) emzine müra de dÖllilste oldu.h. ta.kdtrdo mal ataralı getirecek bir motört.I tükenmez göründü. ne zelelı' m. Bu telefonun ne· vıs e onuşama mız • e e • me ı;..., • ""lı' r ö .. ~ l caat. Fotoği'ıı! göncterildlği takdirde ne !cin muknveio yapılacaktır. Şeraltlnl ill!;l"CllUDOll taıt,yaald 
Arab4\dnn inerken Standi~ reden edildiğini bulmalıyız. fondan edindiğiniz r.anaat verilen adrese iade e~ııccelrtir. tııtndan ayın ~irmlslne kadar Ga.14tada Sllmer:bıııık blaaAJJl.-

Levisin öne koyduğu valize hu mu? :r. Ya§ 28, boy ı,69, kilo 70, mat katta Ticaret Sen·ısı.ııc mürac:ıat etm<'lerl ft'l n.ym ,ınnt bltlJld' 
dikkat etti; bh onu tnmamiy - Evet. renkli, &yalı kıvt?'Clk &ıçlı, maro:ı at ond:ı ~np1lıı.cal• ol:ın ek11Utmeye gelmeleri llb olunur. 
le unutınuctuk. Komiser va· (Devamı var) gtızıu, on blr ~eııe okumuş, bir çocuğu mllll~!nlİllİ~~~!ııiliim•ıillıiıEir.ilmmJlll•••lll"' 
lizi yakaİndı ve ka:-akola buluruuı, çolt :ııqcll dul bir bııyıın; leden sonraları "alu:ma.lt istemek~dir.

1 
mak ~~ekt;;-~ ~ 

IST~SBUl Hr.l.OWtYESl 2S na. 40 uunıda, uzun boylu, kcn " ...,, 
taşıdı. d Ş E R 1 R dl tipine uygun iyi giyinen ~~ell,, mı:- (zuner) remzlne mUrtı.c.'lat, cumn.rteaı gtlnlerı de ~ 

Komiserin odası çok kötü mırıldan 
1 

1 JIJl''lmfr l' 1 v A x R o" . n§t, 125 llrads.n y.ıkıın, ..-c ll!.C t.aham.. :,r. YUltaek Ucıı.ret mektebinln son (:\fuht:ı.rattin) remz<ne uıııt9 
d<>§eliydi. Biz iki idcemleye r E p E B A ş ·, . nı blttrm!ş dllrllst bir erkekle tanışa. snufma. devam eden, iyi fra.D.SI7.Ca, -\il Bir gcr.ç, ortamckuP 

yerle§tik .o da masası başına f ıı fl ,

1

1

11 

ırn.a0·Un· ıd',',~ •16l.,30ı d\ ~ rak evlenmek Lııttyor. (Nlll reınztııo daktilo ..,.e ealti harfieri bllen, biraz da snufln riya.zlyc, fiz1k. ki~ 
o-eçti, Brma, o dakil .. ada çok ı.u.. "' mUracn.nt. ara.pçadan nnlayn.ıı bir genç. b:ınko. rinl almak tstıyor. Ders "_..rıı 
0 - - J ...,,.J 3 • veya tlcaı1 blr mllcsııcsenin muhruıcbe Beyazıtn yukm olmıısı ter<>-~ 
yorgun gibi görünen Jaka ;u. Ul GUncıtl2 15

' 
0 

da I f ve l§Çt aTıyanlar: sinde çalı§mak 1.stemekted!.r. <Ticaret <N. Maskeli >remzine mura ., 
zan uzun bak'4ı. Jak boğuk 1 Alqıam 20,SO & :t- 0::-tamektcbin se?dzixıcl m:ııtfmdan talebesi) remztııc mUrocaat. ~ TUrkı;e ve tnumzca bflellıl' 
bir sesle söz söylüyordu: ı HA 'ti LET (5 oercle) mezun, fakat devlet imWııı.nıarmda • YUkııck il<tisat ve Uca ret mclcte. dm, ehven btr flyn.tıa. suııfıll 

- Karımın sinirleri fena 1 -o-- muvatcak o1amamııı on yedi yaşında 1 binin ikinci ırmtfında bulunıuı, hesılp olan, ve derslerini yatnız 
ı b 

1 
l•tikltil caddennde bir bayan, berhıuıgl bir mUCJl.5ese, tı. 1 zl si 1 uı bir n ll~ı ıçın mfiDltUltı.t çeken tD.IebeY' 

Jı ide •bozuldu. kimiz de it cn.rcthnne veya mağazada, ka5iyerlik dve r ya yle :u~o k i tgc çk;ted6
1
° • etmek istemektedir. DeyoğlU 

• · b" h ld • d h .... KOMEDi KISMINDA - en sonra arı çau.jma ıı eme· r. A 
r;ın ır o eyız, a a y., ·ı ka.tlpllk b'1bl I.aler nram!Lktı:ıdır. h.efJL (A.., 

8
) ln '\ t şı Turun soknlc No. '2 .,e 

kt d·ı B" OımrnrtC!iJ gtmlJln snat H de d ö t b1 lr P.t .,, . .h, • remz e m. rncaa . .~ me c yeme t c. ıze soraca· (,lOOUK OYUNU e g s ere ı . C • ~·&) remzıne • Ortamektebln b!ıincı ıımıfmda (N.N.>c mUracant. ~u 
ğınız sualleri yarma brraka~ ı-\k(.&n:ı 20,ao dit mtırncant. okuyan 16 yaşında b!.r genç, hcrgUn ~ Taşralı bir genç, On! -vıı>" 
me.z mısınız? Ko··r oo··vu·· ·u·· * 18 ya§llldıı, ticaret m1!kteb1 me • öğleden sonra husust veya resmt her. vam cdeb1lmek 1çln Türk 

Standis.in bakı§lan soğuk• ~ zunu, steno ve dakUlodan anlayan blr hangi bir müessese veya Ucarethanedo blr nlle yanında p.:ınsıyon ;J 
genç tahsfllle mQten.nslp blr 1§ nmmak çalışmak 18temektcdlr. -es. Aydemir dır. Beyoğlu b1lytık na~...,, 

laştt. tıı.dır. (Kııtot) rcmzlnc müracaat. 44) remzine müracaat. 2 de Tı:.cettlne acele mura-. 
- Ortada bir cinayet var, Ş:ı.yed siz de bu cazip gü::elllk • L1seden pek tyi derece ile mezun -- • On sekiz yll§tnd:ı., o~ 
. S reçetesini kullanırsanız, sız de bu olr gen,., müesseselerde ehven fl"aua • YU!t5el< 1ktıııat ve Ticaret mck. zunu. dalctllo blletı, mu?ıııseııt 

mıster torm. uti!nta nail ol:ıb.lirsinlz. Çünkü • " ıt d:ı k bl 
P k. t: k b" l çalışmak ls~mektedir. (Beş!kt&§ 1'6. teblnln birinci em m . o uynn r u=n bır "'CD": rcsmt ,.oy• - e 1, ,a at ıraz ace e bu reçete en .. ert ve çlrk!n bir cil- o.k h fl tı ö&l d 60 ,,.... 0 

"' -· _ö 
yiçl tıha.ıı sokak 12 numarada. tsken. genç, ç c ven ya a r. e en nra mUesscselerin tılr1nde lş ar--

ediniz ricn ederim. dı kad!!c-,.gibl yumuşatıp beyazla- 16.11.1941 der Erkınene müracaat. çalışmak nzerc blr tş aramaktadır <Şans) remzine mUracaa~ 
Fak ...... t l·omı·ser acele etme• tır, ~nf·ve taze cazibe ile suslcr. <YT 12) remzine mtl·n.caat. 19,45 Serbest 10 dakika, 19.55 Beate- • mı.oota,, llscs!tıln beşinci sınıfında. ' • ' • Ortamekteb1n 8 lncl 

d·ı. O ı,..,ıı:ınu '·ems;l edı·yo-:- TokQlon kreminde ır.evcut. kıy- YUk k il ... 'R t t1 t kt --~~ ~""' L ~ - kt.r simaları, 20.15 Kon~ma (Mes okuyan blr genr.,, m"1r~Unl temln et.. of. so .wı:ı ve en.re me e. dar okum"" bir gen", tw'"_J 

1 

meUI cevherler $lyah noktalan ._... ._ " 197, du. Kurşun kaleminin ueunu ertUr. ncık mesa.melerl ı;ıldıı.ştınr, leklıır konWJUyor), 20.80 1''a.arı hryctl, mek için hergUn öğleden sonra çnlq. binin birinci stntfmd::ı okuyan blr genç !erin bl.rinde ayak ıulerl ysP 
inceltti, bloknotunu hazrrln• ve cilde bir gül yapratı yumu§ak- ::ı.oo Ziraat -Takvlıni, 21.10 K&rlfıl< malt lııtomektedlr. DaMllo ve muha:ıe ehven btr lioreue iş aramaktadır. temektcdlr. (l{,Z,U.) rem.P• 
dı, s•,enograf vazifesini ifa lığı verir ve şa)'tlru pertsttş bir ten ear,k1 ve türküler, Zl,85 Ankara 80:ı: beden anlar. CK. Evvcres) remzine MtUıascoo ve transır.cayı iyi bilir caat. 111' 

temin eder. Tolcalon kremi her bahar at ynrı~larınm netlcelcrl, 21.45 mnracaat. (A.B.A. 25) renWııe mUrncant. .., El yaZl.Bl gayet gtızel. 
eden ve bir polisin kansı 0 • yerde satılır. MUzlk: Dans mtızlfl, 22.80 Ajıın.ıı. • YUksok ticaret ıvekteblnde oku • :J Lise talebesi btr genç: öğleden nu blr genç, bllQmum aıU 
lan Minni Graya telefon et- ------------- 22.45 Anadolu Ajansmtn spor sen-ısı. yan blr genç, mail bir mneıısescde öR"- oonra, he:-hnng! b!r mncsscsede ç&tı:. asgari 35 um Ucretlc iş •'"'_J 

ti. Sonra liıtfen bizimle me~ ~------------~----------------------------ııı.--------------• dır. (S.U.A.) remzine ı:ııuı*"'/ 
gul olmak tenezzülünde bu- :J , • Fnuısız.c"' .:.g:ıızce. 
ıandu. b , ___ Hikaye Nanko··r Lokresya ) ___ Nva:1~:~, ... __ ~~)::~e:::-::::1~!~1 

- Her şeyden evvel ir ;tıme evıertne.c çalışıurJ' il' ~ 
~ok nc'itnlan nydmlıı.tmak :ı::- fS.S. tiı ·e:nzıntı mnrsc-'I 
istiyorum. Mesela bu telefon Eserleri ile, on be§inci ~"rrda korkak ve kıskançtı da. Evler,. dön. Aksi takdirde ölümü druıi Nihayet bu tablonun iyi bir el .. • 30 yaşmda. çaıqkaıı. 
konu~masını Nevyorktan si"' cihanşümul bir şöhret kazanmış dikleri giinden itibaren Lokres • bularnıyaeaksm. den <:ıkmış olması igin, araların- Js.y, nususı veya rcsm1 ıJJ 
::e telefon edildi diyorsunuz. olan ressam Andre d'Agr.olı 14..,8 ya onN, arkadaşlarından uzakl~ Ressam sanki, çıldmıcaktr. He dan birisini seçerek büyük da je kalortterctıilt nrar.mıttadl' 
=!c'!il mi? yılında, F'loransa ~hrin<\c: dün- tııma\: için neler yapmıyordu. men birinci Fr,ınsuvaya. ç:karak: hiya göndennişlerdi. Fakat, o: ınroet~. :eznevı ~u .. llısuıd• ~~ 

r. yaya gelmiştir, Fakat. ç1lgınca. Her gün sahte ve riyakarlı te- - Majeste, ka.nm c;ok ağır - Ben bunu }apamam. Sonra nccy!!t eıtyıe ıK o.:cz.~rel ı; 
Jak cevap ve:-<li: sevdiği karısı merham~tsiz !Ak· ~ssüm ve kaorislcrile onu oya• hastadır, gidip gelmek üzere mil bütün halk beni ölünceye kadar * ı9 yaşında, !!Be mezunu 
- Saat üçe doğru telefon rasyanm yüzünden gö-ae!ini ha· Jıyordu. Bu suretle, Lokresya sı.adenw rica ediyorum; dedi. lanetle anar, demişti. Fakat, ge- tahsili ııe mUtennsıp bl.r 14 ~c; 

edildi ,v.e burası Nevyork yata pek act bir şckilcle kapam1[- ressamı birk~ ay içerisinde tt.• Kral onu bırakın.ak istemiyordu: len mümessil: aır. Bcşllttnşta çıroğan e&'\ır 
dendi. Saatini kati olarak tır. hakl·ümil altır..;;ı. almrş ve istedi.. - Döneceğinize dair yemin e- - Hayır. Sen yapacaksın. Biz numaradn Safder Hrıızn ııı 
eöyliyemem zira saate bak- Henf.ız 19 yaşlarında iken, fır· ği gilıi kullanrna.ğa baslammtr. der misiniz?. bUtün sarayın etrafını t~hta per • Kadm tcrz!hn.nesındo ııı' 

çasmı bil}'Ü.k bir incelikle işlet· Dfilıi bw1w1 farkına varmıyor Ve dibi yem.in ederek çıktı. de içersine aldıra.c.a.ğız. Bilii.hıre üzere. kadın clb18elerl dlid~ 
mamı§tım. Levis üçü çeyrek meğe başlamış, ve bu suretie mıydı? Evet. her şeyi biliyordu. Floransaya döndüğü vakıt de talebelerinizden Donıenico veya mtıst.ıılt bayanlar a~ ~ 
geçe trenine binmiş6d... genç yaşında sanatın en üstün Bütün bunlara raWiıen, onun aş- Lokrasyayı sapasağlam buldu. Conlinin yaptığını halk arasına cır. tsteklllcrın, tcrcuınelll, 

- Nevhavende onun tren zirvelerine ula.jlllrştı. Yalnız, ne- kını nrtımn bu kadına kedi.sini Derhal Fransach k~nmış ol - yayacağız,.. sarıh adrcsler!ııl ha\1 ıt1e;ıf 
den indiğini gördünüz mü? kına galebe çalamadığından ~k daha f~la yaklaştıran da onun duğu paranın bir klsmı ile ken - Res<3am: ş~n. osmanbey, Rumeli cBt. 

_ Hayır, fakat bana üçü basit ve adi bir kadınm esiri ola· güzelliği idi. disine ev satm alarak, müteba • - lyi, dedi, fakat, bunun ha- e Saffet Kobnka murncs• 
rak ya§amıştır. ' Nitekim, lJOkresya ile evlen "' kh;ini karısına. verdi. ('"°k 3evinç t~ız bir fırr:~an ctkrnı~ olduğu • Ltsenin ten kolundan P'1ııJ çeyrek trenile hareket et- Yirmi beş yaşlarında iken, Flo dikten sonra. kocasında daha içindeydi. Artık lbaşmı sokacak anlaşılacaktır. rece ııe mezun olmuş, oı~1~ mek niyetinde olduğunu ıöv ransa akademisinin resim hoca- büyük bir tekiı:mül göze çarpıyor bir eve sahip olmuştu. Ve bu işe memur edilmemesi hanmı vermış. askerlikle ıJ ~ 

)emişti; tren istasyona gir- lığını yapıyordu. Her a.kı,am a· du. Çılgınc!l.Sma sevdiği bu ka • Lokresya ise, eline verilmiş o- için yalvarmıştı. Lakin, biltün mıyruı, çaı~knn, dUrtıst bit r' 
diğim vakit henüz gelmitti. kademiden ~ıkarak evine ~ider - dmın çehresi, ressamın birıcik l&n paralan lüzumsuz yere sar- yalvarmaları cnresiz kalmış ve ehven uerct.e çaıı,mak ıı.ıe ... 
L b · ken San Gallo caddesindeki çıl ilham ımnbaı olmuştu. Bütün ba fe<liyoıuu. Neıcleı-e? Madili ve Mediciler cebre müracaat ederek ı uıc ... evisi otomo ilimın yanın· ' ' malttı:ıdır. < .K.E.) rcm.z aJ; 

glnca se\.·di,~i. bir ihtiyar f,apka· sitliğine ve adiliğine rağmen gU· şehvani hislerini tatmin edemi· asilerin resimlerini dahiye yap- ,.. T ııs 1 ııııtııı 
da valizleriyle beraber but' cının genç. ve gtizel karısı Lok ~ zd c:e<hresi fevk.Q..ladc idi. yen kocnsınm arkada.5larına! D:l t.ırmışlardı. l'1 nıu1::;:~. ~:a:;n v: ~ 
dum. Bu neticeyi hunlardan resyaya ufak bir hedivecik olsun ı~tc iJu ""brenin ~avkile eıı gü- hinin avdet etmedi<Yini gören Tah~--rdeler kaldırılınca da· .... ,,,, . .1 

_ J ,.. :ı- ,.. ·r- b!llrim. Oğıcaen sonra u.. ııı.,. 
çıkanyonım. almayı ihmal etmiyordu, Atala- zel eserini yaratmağa muvaffak li'ransa Kralı Birinci Fra.nsuva binin yaµınış olduğu ~imler de çauşmak ıızere 1.§ ar&~ 

_ Vakıaları öğrenmek is· rmdaki bu ~k otuz ya.şrna girin olmuştu. ise, bütün lı"'loransah sanatkar - meydana çrkmış, bunun ressa • <T.T.T. 18~> remzine JJlnr• 
tiyorum. Faraziyelere ihtiya• ceye kadar devam etti. lhtiyar Bu şaheser de ~imdi :\fadri • tn.ra ·boyi:ot il~n etmi3, ve Flo • mm talebelerinden Domenice 

şapkacı bir gün apansızın haya· din Prodo müzesinde bulunan ranslı saruı.tkarlann Fransada Cont!mia elinden ç~'"DlIŞ sandt Müteferrik: .. 
1
,/ 

cmı yok. Evvela şunları söy" ta gözlerini yumarak, genç ve (Lokrcsyanın kendisi ve sadaka çalcymalarıru hususi ibir kanun eserleri olduğunu ileri sünnü.5ler- • 17 sone Uman reı.ıfl'l~:J 
leyiniz: Bu Levis kimdir? gtir.el karısını dul bırakmıştı. ti) adlı tablosudur. Bu tabloyu ile menetmişti. di. Fa.kat hiç kimse ina.r'.lnamış- ıunmuş, deniz tşıertne ~ 1 
Grokforda ne yapmaya geli• Fakat, Lokresya bu ölümden ya~rak te.!1hir ettikten sonra, Floransayı kasıp kavuran De tı. Esasen oobir ve şiddetle re • kıt, herkes taratınd.an ee\'il' ~ 
yor? hiç de müteessir olmamrş, gözle- ressamın ismi (Hah atız Andra) Medicilere karnı büyük bir is - rimlerin yaptmlmasmı isti~n met edilen tanmmııı bir e111ı' -1, 

_ Bize bunu söylemedi. rinden bir ®mla yaş bile akıt - olmu.~tu. En ufak bir pürüz dahi mn bas;?ös~işti. Or.Q.nj ordu· Lokresya olmuştu. subayı, deniz komlsyoıılUfU 
Y 1 1 d L 

m.amL~tı. Neden? Çünkü ba.)ka göze <,,~rpmıyordu. Çok iyi çalı• hm Floransa Ü z e r i n e Şimdi. artık ona hiç kimse iş çaca~'I yazıhanesine yaıııXS ,nF 
anız an a ığıma göre Ü • bir fi..51kı vardı. O da: Ressam şı;;or, fakat, <;ok az para kaza. - yürümüş, ~hri 8.silcrden istirdat vermiyordu. Lokresyası ise, tek- koyacak az sermayesi bit""-

ella Kotesnaş bizim evi gör- Andre d' ,Atmnli idi. ıuyordu. Lokrcsyayr mesut ede- ederek tekrar mütegallibe De ra.r efendilerinin yanlarına dör- maktadır YUzde • ..n .. }dl.t ıe 
me5ini kendi inden rica et- IAkresyn ile r~..sam evlenme· bilmek için ise, çuk r.a:rqya ihtı· ı ici!ere teslim t.'<ieceklerdi. s- mü.~tü. Büyük dahi Mercenzie ,, ... • Q ~·- . Med 1 lan bu "~t·c ortftl• "01 ..... mnk~if 
mi!}. Başka hiçbir şey bilmi· yl aralarında gizlice lmra!·laştrr- y:;ı.ç Ynrdı. yanla birlikte, günde binlerce ki sarayındaki eseri ile şöhretini ıDenlr.cl) rcmzlnc mllr 
yorum, zira onunla is'iasyon m15lard1. E\'et, hem de c:ok gizli Bir gün ibüyifü dfı.hi ka:rr:sına: şinin hayatına mal olan ibir kole-- kay:bediyordu. Bir gün talebesi 

olarak! Zira., ressamın Flora.nsa - Beni Fransa kralı Birinci ra sal,gını da ba.şgösternıişti. Dameııioo L<>ndi evine giderken 
önünde yalnız birkaç dakika aristokrasisine mensup birçok Fransuvn Fra.nsnya Ç%~or. Herkes kendini hastalıktan ~ epeyi zarnandanberi görmediği 
konuştuk. arkadaşları vardı, Şayet, onlar Orada para, ~hret, ve saadet nınıak için en kuytu yerlere giz- hocasını ziyaret için odasma uğ • 

- Yolda k~ndisiyle ko - böyle bir isin farkına varırlarsa var. Haydi gia'."lim! Demişti. lenrni5leroi. Bu arada ressam ile ramrştı. !çeri J?irince, onu clbi· 
nuJmadmız mı? mutlak surette müman3at ede - Fak~t U>kre .ya, anlaşılmıyan kansı da Mo~ia mağaralanna selcri ile yatağına uzanmıı:l bir 

_ Levis otomobilin arka • ceklerdi. Çünkii, sanatının en sebeplerden dolayı, Floransayr iltica etmişlerdi. vaziyette buldu. Uyuyor sandı; 
smdaydı. Ustün zirvelerine yükselmiş bir bırakmak islememiş; kocasına: Oranj ordul3.I'I şehri istirdat ve uyandirmak için dürttü. Fa· 

sanatkfuia, mütegallibe edici son - Yalnız S.:):1 ı:it. demekle ik- ederek tekrar mütegallibelere kat nerede? Kımıldamıyordu b!· 
- Otomobilinizin ön ta • yörlerinin yanında bcsleınelikten tifa t>troi~ti. verdiler. Asilerin eleba.sılan ya.. le. Ölmüştü. Neden? Ac;lı!:tan! 

rafında üc kisilik yer yok yetişmiş ahlakça, karakterce ve 131S ·yrirr:d<t ressam Fransaya kalanmış idam edilecekti. Fakat, Bugün bu btiyük sanat adamr
mudur? · • ~ her hususta düşkün olan bir ka- gitti. Orada ısmi şe.:'ıirden şclıi· bunların idamlarının bir ibret nın mezarım ziyaret edenler_me-

- Levis arkada oturmak dınla evlenmesine hiç razı olmı· re '\"C ~a!onfuln soı.lona dolaşıyor - dersi olarak Mereonzie sarayı - zar taşmclaki şu kitabeyi oku -
. d" h .. b . . yac;;\klardı. du. Sen kıyılarında. binlerce tab- nın ön cephesine teressüın edil • makta.dırlar: 
ıst~ ı, atta unun ıçın ısrar Bunun için planlP.rını kimseye lo yaparak yüz binler<:'.e frank rnesi de kararl~mlmıştı. ''Dünyaya şöhret salmış f~ • 
etti. ~ezdinneden tatbik etmi§. ve bir k:ı:mrdt. Fakat bir gün Fransa • Bu hususun müzakeresi için, kat, <;Ok sevdiği karısı nankör 

- Yağmur altında mı? g'lzel Mayıs ~abahr birlcı;ımişle1 .. dakl Lo\rcsyasından !7Öyle bir De ~l!Xlicilerin erkanı toplanmış TAkresyasının yüzünden açlık -
_Evet. Buna ben de şat· di. _ mcktun alıyordu: resminin hangi r~ma yaptırr - tan ölmü~ o?an Andra D~rıyolu!'' 

hm, hatta içeriye gelmesi i· Ressam mode t oldugu kadar - Bir hdtaya kadar dönersen lacağını münaka.'8- ediyorlardı. Hazin bir netice! .. 

çin i1ma etmek istedim, mu-
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