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Alman işgah 
altındaki 
yerlerde 

Müiki idare 
kUtUlUlJOT 

Berıtıı, 1'7 (A.A.) - D.N.B. 
Fwırer, .Alman kuvvetleri tara • 

tından işgo.l edilen ve hallha:arda 
l:ı:ıuharebelerin nihayet bulduğu do. 
~ topra.klarmda mUlld idarelerin 
~ emretmi§Ur. 

be. Bu idarelerin esaslı n.zl!clertnln 
§tnda umumı aayl§ln muhafaza& 

"e halkın hayat fhtiyaçlarmı temin 
"tınek i§i bulunmaktndır. 

İ§gal altında.ki topra.kla.rda. kuru • 
ltc&k mUlld idare b.lr Alınan nam: • 
l'?:ırn emri &ltmdıı buluna.caktır. 

1 
F'ührer bu maksatla, Alman dev • 

et nazırı Altred Rosenbergi doğuda 
İ§ı:aı &ltmde.kl. topraklar nazırlığına 
"e Gaulelter doktor Altred lıleyerl 
ete, Alfred Rosembergtn dalmt nazır 
\ekllllğtne tayin etmiştir. 

İlk olarak Litvanya ve Letonya 
~Ustakll devleUcrı araztsinde ve bE'· 
~~ ROtenyanm btr krıımı topraltla • 
ttnda mlllkt idareler ihdııa edilmiştir. 
~ topraklar, Alman doğu koml8er 
11tı aalıasma dahildir. FUhnır, vali • 
teıa Hclnrlcb • Lhose'i doğu toprak. 
ları Alman komiserliği \'tlzlfes!ne 
t.~n etmı.ştlr. 
~lr kısmı Ukrayna. topra.klarmda 

l2:ı. tnWk1 idareler kurulmuştur. Ftll:
ltr bu idarelerin başma Alman ko.. 
~ert olarak vall • reis ErlCh Koch'ı 
~Ur. 

so~'"vet 
tebli~i 
_... 'l'nı.ısı 2 inci sayfada 

1 AMERiKADAN iNGiLTEREYE GELEN TAYYARELER ıı 

Fırınlara ihtiyacı 
kadar un veriliyor 

Yeni lırıal r 
Ka labahğı polis memurları tanzim edecek 

Şehrimizde birkaç günden beri görülmekte olan fı • l 
rınlarm önündeki izdiham bugün de devam etmi§tir. Bu- .-----------• 
nun ba§lıca sebebi halkın h()f yere fırmlarm önüne yığıl
masıdır. Zira her fırına normal istihkaklarından daha 
fazla un bile verilmi§tir. Yalnız ekmek başına 20 para 
bir zam yapılmıştır ve bundan sonra ekmek 13 kurut 30 

1 
paraya sablacaktır. 

:.------------.... Belediye muhtelif fırmlan bundan 

RUS BALTIK 
FilOSU ERLERi .. 

en-et ge.terdlklerl yol.luzluklardan 
dolayı k&p&tml§tı. Bu fırmlarm bazı. 
lan yeniden a.çtlDıq n claMk çıkart 
maya b&şlamı§l&rdır. Bundan Wyte 
mQmk1hı olduğu takdirde her fınD • 
dalc1 izdihamı &ılemek 1çl.Jl bir poUıl 
memuru bulunacaktır. 

Her tmnm muayyen ,.erdeki n . 
tere ekmek Tennest. !fi. yarm dagrt:ı. 
lacak tıflerden aonnı. beW olacaktır. 
Bu t131ude o evdeki phıslarm mllt. 
tarı ~k ve ekmek adedl ona 
~re verilecektir. 

Bu uaul §ehrlmlzdeld. fırmla.rdald 
1Qzurı:ıANZ lzdllıa'IDlll lSnllne geçecek • 
tir. Ekmek mc.selesl.nlıı birkaç g1lDe 
kada.r dtızeıeoeği tahmin edllıMlrtt'. 

dlr. 

LUtfi Aksoy Ankaraya 
gitti 

Beled!Je reLs muaTinl L6ttl AJaay 
~n mUne.ktıle me~l görtı, • 
mek oure bu. akp.m Anlaı.raya git.. 

mlftlr. 

1 

Fransada 
sanat değer 

olmayan 
Bronz 

heykelleı 
erıtilil]Ot 

Parist 
90 

heykelin 
Eritilmesine 
başlanmak 

•• uzere 
iNGiLTERE 

Ortaşarkta 
işga 1 ettiği 

memleketlere 

! Madeninden başka 
' şeyler yapılacak 

1 tiyecek 
gönderİlJOT 

l>arts, l'7 (A.A.) - D.N.B. 
li'ra.nsı:z hQkftmcU tara.tından n* 

redllcn bir ltarnrname muclb!.nce vıı. 
tnnparverllk ve sanat balammdan 
kıyıootı olmıyıuı bronzdan mamul 
Fnuısıı do.hlllndckl bUtUn heykeller 
kaldırılacak ve tekrar erlt11ecekUr. 
Partsteki bronz Abidelerden doksan 
tane& eritilmek ve madeninden ~
ka maks&tlal"la Lstifade edilmek Uzc. 
re ya.km.da kaldmlıı.caktir. K8h1:re 1' (A.A.) - Beytık Britan 

yamn orla.ıiark ia§e merkezine r l 
mi§ olan mtın::ssilleri, ortaşaı'k mcm 
leketlerinln ltızumu olan iaşe madcie- U b f d 
lerlnln temini !çir. Kahire toplanWıi- fl Ü e Ş ~ S Q n Q 
nnd& kararlqtmıan plD.nlan yürUr. I 
l!lğc koymak 117.cre mcmlcltcUerlne 
dônmO§lcrdlr. Bu plQ.nlar kararL'tı • ı 

~neı,.m~ .... ~ 

zsuaıı ., 

Alman 
gazetecileri 
Ankara da 

--<>--
Garda hariciye is'dhbarat 

mümessili 

Ve Matbuat Umum 
Müdürü taraf ıncıaıı 

karşılandı 

Alman Düvük 
c-lçisi d e 

karşılamada 

Du\undu 
Anktua, l '7 ( A~.\..) - Alman baıo 

rk'lye nn."Lil'hğr ba.sm dalresl relal 
.ort.ıı elçi dok-tor Schlmldt'kı lıa:• 
la.nlığmıla Ahnan hamı beyett bu. 
gün Aruı.doln ekspn'JSUe ~ml.z.e 

gelmlş ve garda Alıwuı bllytlk elçl
sl Yon rapen ile matbnat umıun 

mii<1Urü Solim SMJ>Cr, hıuklye ve-. 
Jıtlliğl lstlhbamt dal~l rclsl Ce. 
lıl.l Ab:ıCioğhı tAratmdan karstla.a • 
11113tll'. 

.Kerç 
şehrinde 

Kanlı 
sokak 

arbi 
oluyor 

v~, 1'7 (A.A..) - Rus oepheslnden 
gelen son haberlere göre, A1ma.n w 
Rumen krt&lan, Kerç Sovyet mllda
taa hatlannı yararak ilerlem.eğe de • 
vam etmektedir. 

Rumen kıtaıarı Srvast.opol ç.vrı.. 

mlnde lfuTvt'tu bir kate ele geçirml§
lerdir. 

Demeç havzasınd& Almanlar, ba.zt 
endüstri merkezlerini lşga1 etmişler. 
dlr. 

Moskova etra.fnıdaki ııakert ta&ll • 
yet arazinin fenalığı yUzUndcn top • 
c;u dtlellosundan ibaret kalmt§tir. 

JAPO 
AMERiK 
iSTEDiK 

. 
1 

1 Çin işlerine kimse 
karı§tırılmıyacak 

2 iktisadi abluka 
yapılmıyacak 

3 - Avrupa harbi Uzak. 
farka yayılmıyacak 
--0-

Ja 
Rus-Alman 

harbi .. 
karşısında 

Vaziye · i 
tayin e ti 

--o-

Başvekilin d·t kat 
değer be analı 

To]qo, 1'7 (A.A.) - Ba§vekil gene.. 
ral Tojo, Ayan meclisinde Jıı..pon ve 
Amerikan mllnasebeUerl hakkında 

yaptığı beyanatı&, Japonya ile .A· 
merik& &rasmda. yapılan mllzakerele.. 
rlıı netlceslnl kestırmck güç olac3... 
ğou slSytem1§ w e8zlerlnc s6y')e 00-
vam etm.lştir: 
Vaşingtonla milzakcrolere tckrn.r 

b&flamakla Japonya §U makeatlan 
giltmU,t1lr: 

1 - Çin ııizammm UçilncU blr dev 
1et taraımdan nııa.ı edllmesl t~şeb. 

blkilerlnl bertaraf etmek. 
.ı - Yabancı devletlerin J punya-

79- lt&rp gir.l§tlklerl mesel~ konomlk 
altuka gibi dtl§mancıı. h r ı,cUeri 

tuıtiye etmek ve normal e oııomlk 

mtın.asebetıerl yeniden kurmak. 
S - Avrup.'I. h.a.rb!.nln uzakşarlın 

yayrlmasma her türlU vo..ı: t~l rla m:ı. 
nl olmak. 

General Tojo, Japon ,ıta.ıa.rmın 

Hlndlçlnlye giinderllm sini lllzumlu 
kılan Md18elerl bir kere dıı.h.'l. o.nlat.. 
IIU§tır. 

Ba.§vekll, Jnpoı:ı programmm ba.. 
şancı mahiyetinin yab:ı.ncı mcmlc -
ketlerde çok yanlış t'e!sir edlldlğtnl 

beyan et:ınl.§ ve §l>y1e demiştir: 
Yabancı devletler tara!mclıın tat • 

bik edllmekte bulunan şekilde b1r e. 
konomik ablulm belki de hakikt bir 
harpten daha ıciıa. bir dllş11Dce Jı:ı. -
reketidir. 

Mançultodo. inld§aflD.rdan bahsdc'l 
Tojo, §UDU söyleml§Ur: 

Daha §imaldc Almanlar Volkot 
nebrlnl l\§DUŞl&rdır. Ruslai', A1m&nl& 
rm işgal etUğl. Mo3kova • Vollı:o! de
m.tryolu Uzerlnde bulunan Tikvlnin 
bOyWc blr tehlike altında olduğunu Japonya., .Alman • Rus harbi dola. 
kabul etmektedlrter. yıslle uznyıp giden mllleUer arn.cı 

Fl.Dlcrin harekA.ttn bulunduğu kc- vaziyetine JAyık olduğu ehemmiyet 
mmlerde bilhassa Karelide ve Lndo. I vermemezlik edemezdi. Bunun içi~· 
~ Devamı 2 ıncı li&yfada De\-nmı 2 lnd sayfad 

Aman 
tebmiii. 

Rerlin. l '7 (A.A.) - Alman o~ 
du!an başkunıandanlığmın tebliği: 

Alman ve Rumen kuvvetleri baZI 
;,ıiddetu muharebelerden sonra Kerç 
ecbir ve lbnanmı zn.ptetmlşlcrdir. 

Kmnı yarımadasının doğu kısmı şliı:ı. 

eli tamamen elimizde bulunmaktadır. 
Kırımdaki takip ve yarma hareketi 
esnasında alınun esirler bu arada 100 
bin kişiye yükselmiştir. 

Dllşman, kara muharebclerlndo 
uğradığı !canlı zayiattan maada, 
Kerç boğazı yoluyla kuvvetlerini ge. 
rlye çekmek lef'CbbUsUnde de nğtr 
zayiat verml.§tlr. Savaş \'C avcı tay. 
yarelerlmlzdcn mürekkep ehemmiyet 
11 te~kUler, c!U11manın asker topluluk. 
larına, nakliye kollarına ve bllha!
sa Mo.skova ve Vologdn. etra.fındıı.kl 

kesimlerde hava meydanl&ruıa, de. 
miryoıınnıiıı. şiddetli tanrruzla.r yap. 
:mrşlardır. 

DUn gece Moskova ve Lenlngrıı.d 

tekrar bombardnnan ~dilmiştir. 

İngiltere et.ra.fmdaki deniz aalıasm 
da s ... vaş tayyarelerimiz gUndUz hU 
cumlaıında kUçUk bir nakliye gemi. 
ın b:ıtırmışlar ve tam isabetli bom • 
:ı..ıarla orta. bUyUklUkte bir nakliye 
g 'aWI hasara ufratmq,lazdtr. 

• • 
ınaı 

te 
Kab.lro, 1'7 (A.A.) - O.rta,.~. l -

gillz hava kuvveUcrlnln dUnkU tebliği 
Cenup Afrika. kuvvetlenne men 

sup Ma.rylwıd bomba tayy:ı.relerl, 

ıc; l!IOlltcşrinde Tmlm1 ne Gazala ta)
yare meydanla.rmıı. muvaf.ta.kiyetı 

hUcumlar etmişlerdir. Tayyare mey. 
da.nlarmm her b~rlno lk4:cr hUcu 
yapılmı§tır. 

Tmlmiye yapılan ilk hllcumda. yer 
de bulunan en a.z ~ dUşmnn ta~ 
:resi hasara uğratılm.I§tir. lkinc hü 
cumdn. da d:ığıruk bir halde bulun 
tnyyareler arasında yan:rmL'lr çık ı. 

tıl.m?§tir. 

Gazo.ladn t.ayyarelerunlz dll.~a 

av tayynrelerlle hedef üzerinde çnr. 
P~Inl§lardır. Gaznladn da y.ıngml 
çıktığı gtsrUlml.lştUr. Bum.da bir Mc 
scrşmlt 109 tayyaresi <kıılzo dllşUrii. 
ml.lştür. 

AV tayyarelerimiz. Cum&rtes:l giln 
bir d!Şnan tayyarc31.ııl hlmnye eder 
tnyyarclcrlc çarp~lar ve iki dil: • 
man tnyyarcsi dllşUrmU~ıcrdir. 

Cuma gecesi, donnnn:ın tayyareler 
gambot tayynre meyd3nmı bombaıa.. 
ınıalardır. İki dJamruı tayyaresinin 
nteş aldığı ve tnyyare meyd:ınm 

başka bir kısmmdn ynn.,"llllnr r • 
~tıştUr. 
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13ir, 

Kara . da ga l lara ka şı 
ahnacak cephe 

DOnya ba.U do~ iktltıadl vnır.IJ ett.e blrM ~llk olnnm 
.ıertıaı her mcmlclwttc pi~ oyunlnn b:ışla.r. 

Bu oyunlıı.n ynp:uıhr, yuııl b:U'p ZOO"'lnl ol.mn.k lstl)en.ltır ııUph<ıslz kl 
§Orc.f iz ve soysuz bir talam ln!31lbnlır. Çünldl kendi ınenfaaıtlorl için 
başknbrmm mcnfDQttnl istismar ederler; \O bu, l:ı:s.5kala.n da doğrudan 
doğruya ••hnlk,, dcdlğlınlz ldltlc oı::ın.,"Wldn.!l dolayı onL'ln mil.sldll \"t\7.l

yete dıl51lrUrler, hatta $'1dasız YO glyooekslz bllo btrnlarbr: bu hart>.l<et.. 
krlndon ~ knCb.rcık o~ eza ve ccln da. duym:ı.zla.r •• 

Milletin "muhtcldrm lsmlııJ verdlğl bu ~slzlorc kıutiı ua.sıı m.ı.. ı 
anıole cdoooğtz'l' .• l\fıınmelenln ~ı her O,tdon e\"Vcl hiikillnet tayin 
oocr. 1''ltcklm blz.clo de etmiştir. thtll~m \•e zlnclrltEı!! tıe:ı.rote m:ınl 
olın:ı.lt lıu a;nda blıvok todblrler ıılruış, auçu snblt mubteklrlore cerz.::ı 

vcnnlştlr. I1'almt G'!lle gt>rilyonız kl lhtlkt\r devam ediyor; zl.ııclrlo::ne 

tıc:ırot dolayı ile yfye()('.k ve glyef'clt maddelwi n.1..-ıb • lltine yfik:eeliyor. 

Şu luı.lde kt'ndlmlzt bu cıuıavnra karılı n::ı. ıl mfub! odoce"IL 'l Bu 
sımlo en iyi <ıevnbı oehrlmlzln hubub:l.t tlcmrctlle lştlıral edon TUrlt tıı.o 
clrlcri vcrd.I: blcmlckctln wnnmi monfn!l.tJnl hlt-e s:ı.,Jmağı ve ınUnhasL. 
mn ka.zOJıç lıU'SllldNı zovlt ve lruvvet :ıI.m:ı,yı lti~ ıı.t o.llnml~ soysuz ve 
hlyntz unsurl:ırm CQk za.ra.rb plynm oyruıln.rına. k.arsı hU!ıClruetın glrlr .. 
tlğl mllc:ıdclodo olWrllğl ynptı; yn.nl bütün meYcudJycWo blıktlmcte yal"' 
dmıcı olm:ı,yn nbdcW. Ilıı hayırlı ha.rekettoo sonnı. lhtiı<fu- gene lın~ını 
kaldınrsa t~pooyayı ömel( tutm:ıkt:ın :00...lta, g:u.Wn blçblr o;.ı.ro yok! 

r 

So Teb!iği 
Londrn. 17 (Radyo t 1,US do) 

DUn gece " n I :Mo./covadn nCFedl .. 
len res..nl Rus t bllği · lG iklncltevrin 
{;UnU kıta.atımız. b:l .tn cephe boyunca 
dllşman.1 döğ"ili,mtl tUr. Dllı.,manın 

Ka.ıinln l • ve cephenin cenubugarbl. 
kestmlod yaptığı mUteaddJt tnar:nız. 
!arını pU ·-curt rck :~enılllerine insan 
\1'C m9.lzemeoe bUyUk zayiat verdlr 
dik. 

-<>-
!l08kova, 11 (A.A.) - Mosltova 

rod oau haber veriyor: 
Son Uç g11n uı.rfmda Volodokol:ı.n11k 

k m encrıı.1 Roltozov11kl kıta • 
l&.n 4ı Ci ,rnnn bö'US'Unll lmha ederek 
takriben 80 truık tahrip etmı, Ye 3 
ağır top, mitralyözler, motoslkletıer 
ve dalu b3§kıı malzıeme 1ğt.lnAm ey. 
lemlşlerdlr. 

M03kova radyosu, Moskova cephe. 
allıde tayyarccllerin, llO!lfqrinla ıo 
'!UnU zarfında yerde ve havada (8 

Alınan t yy r i, '"-'3 tıı.nk piyade 
etradı ve mUhlmmnt ııakll lçin 1300 
kamyon, 14 petrol deposu, muhtelll 
çapta 5:? top tnhrlp ve blndc.n fazla 
asker t:eı .. r etttklerlni l10.ve edly01'. 

lstnnbul Unlvc!".lfltcsine tebcrnıde 
bulun.ın dokt.:>r Zlyn Gllnlln açtığı 

çığır Uz rıne l''m \'1l h!ı.yır mUesscsc • 
ler mlz.. teberrular gUn geçUkçe ç~ 
ğalma!ı.tadır. 

Son d !o., Kurtulllllta Sa.ffeUpa,'ja o.. 
p:ı.rtmı:ınrnJıı. ot.ı~an em' tll su'>ay 
, ti'• c! Gur b:ı. hıı. tan lı:ıo 100 bin 

Roma, 16 (A.A.) - ltnlyan ordula.· 
rı umumt •mrarg hının 532 numerolu 
tcb!Jğl: 1 

İn!!illz hzı.vn kuvveUcrlnln lD Son· 
teşrın 

1 
Ş m'lll Afıi a'd:ı. Tobrult ccbheslnde 

top~ fa Uy 1 olm LJtur. D~mnn 

Il~az. ve Dcr.n 1..ur.ne hUcum et- 1 
~Ur. D!r ml to.r hasar \'C arıı.b alın 
11 arasında b r 6 J, b rkaç yaralı var 
drr. 

Ş rld .Alrlkn'dn duım:uı. Gondar 
• inde llerl m vzllerimızo blrkııç I 
rruzJ bu.i.lJl!JlUJ ve bu taarruzııı.r 

.ardeJı mıştır. 9!ddetıe mllda.faa edl· 
len mcvz.ı r mlz onUnd-0 blrknc yUz 
ıırD.lı c ta. ıutrezelerl.miz tnrn· 
mdan ' pılan ta rnız hareketıerlnd 
~an:ı. d h ba.§ka 11.o"'lr nyiat \•er 
rllm~•ır. 

EN SON DAKlnA 

me an 
ban ıras 
taş yan 

Bir mzhver 
gem ısı 

yakala naz 
V&:ıhıgton, 1'2 (A.A.) - Amerikan 

OOlıriyeııt. Amerika btıyr:ı.tını "ta.51 • 
yan hlr mihver gemiBı yakalıı.mıştır. 
Bahri~ nazırlığı mihvere alt olnn 

bu Uca.ret gemlsinln bir Amerikan 
ltruvazörU tnn:ı!mdan AUa.ntiğin tıs 
tilvn hattı Uzorlndekl SUb.rınd ve G 
sonte§rinde yakalandığmı bildirmek.. 
tedlr. 

Amer.lk.an bayrağı bu gcmınln S'C• 
vertesınde ve h~r 1k1 bordaaınd:ı. rcs. 
medllı"llJi bulunuyordu. Kru\·azör, t1. 
caret gonılıslnl bir llmo.n!L ı;öttırmilv -
tUr. 

Vaşington, 17 ( A,A.) - Dün_ 
kU pazar gi.ı.nü akı;ıamı hariciye 
nezareti şu tobligi neşretmiştir: 

6 sonteşrin sabahı, şafakla be. 
raber ,Birleşik Amerika kruva 
zörlerindcn biri, Amerika bayra
ğını hamil ve iti yanınd{I. Birle 
şik Amerika b y ııgı 1;ekli ciz,..,ili 
bir ticaret r,emisi görmU"tÜr 
.Kruvazör dah!l yakma gelince: 
Fladclfi limanına kayıtlı 'Cir A 
merika ticar ... t gemisinin i mi 
okunabilmiştir. Bununla bcr.?.
b::r. geminin hali ~üpheli oldu 
ğun<lan kruvazör, durmasını em: 
rtmiş, denize bir filikn indire
rek, malQmat a!mu.k üzere bir su 
bay göndermistir. Flika geminin 
yanına ı:l!:rmndan, tayfa. gemiyi 
terketmeğe başlamıştır. Aynı za 
manda gemi ,"yolcuları almak 
için flika gönderin, batıyonı.m." 
i~reti çekmiştir. Bu işaretten 
hemen sonra, tı~ret gemisinden 
iki infilAk sesi gelmi.! tir. Kruva
wr, gemiye iki kurtarıcı ekip 
yerl~tirmiş ve b'rke.ç &ıat znr_ 
fında infilUklardan ileri gelen 
delikleri tıkama~a ve makineleı i 
i~letm~c muvaffak olmuştur. 

Kruvazördcn veril n malfıma 
ta göre, ticaret gemisinin mih
ver devletlerinden b rinin tebaa 
sına ait olduğu, evrakından an
laşılmı~tır. Gemi, ~te bir bay. 
rakla sefer eiiyordu. Tayfnf!ı ta_ 
rafındJ.D pek fazla hırorıl~nmış 
tı. Ve şimdı pek fena şerait nl
tında seyretmektedir. Kruvazör 
mürettebatı bu ticaret gemisini 
bir Amerika limanına götiı..""mck_ 
tedir. Geminin sefer } a pabilecek 
bir hale girmesi için tamire ih
tiy.;ı.cı olduğu muhakkaktır. Mü
rettebatının bir limana götürül_ 
müş olması kuvvetle muhtemel
dir. 

Gemi, Amerika. kanunlarının 
hükrnU aıtma girince. nnhverln 
Birl~ik Amerika limanlarında 

ingTiizler ortaşarkS-----,
yiyecek gönderıyor 
~ Baetıuaıı 1 inci •yfada 

nb71tcıı bu işe en az miktarda Yapur ____ .__1:m __ ı __ _ 

Japonyanın Amerikadan 
ıstedıkıeri 

-- fl:&cıtıuuıı 1 lnd sayfada 
d1r kl Japonyn. bu tııngelerdc Ja .. 
ponyanm durumunu korumak iç1D 

IAzım gelen bütUn tıedb1rleri aldı. 

Duf Kuper 
diyor ki: 

a.ynlması da gDzönUndc tutulmuş • ' 
tur. 

Knh1ro endibtri T6 tlcaret malxfiJ. 
lerl, mllttetik gemllcr lç1n aebeb ola.. ---·•--mr.::;m:ıı ___ _ 
cağı !edakA.rlılta rağmen or~rk A 1 

Gc.ncrnl Tojo ııözlerinl ~ylo b1Ur .. 
m1ştir: 

lt er n fe:mfsU ettlll 
berşey 

memlekeUerlnin znnıt1 lht1yaçıannı 1. ffl Q n Q s k er l 
ve la§e maddeler1n1 temin iı;!n &lmmrş 

Bu ciddi vaır.1.yct karşısmda Je.pon 
mmett, milU mUdB.fııayx mQkem
mell~til"IDC'k için her gayreti yapma 
1.ldır. 

malı edilecek 
olan bu kararlan memnuniyetle kar- K ı 
ır·ıyorl&r. Mısırlılar yaptıklan mukD.. erç e 

Başvekil. mW1 gnyelerl gerçe~
ttrmok için Jll.zmıgelen bUttın fcd!I. • 
karhklardo. bulunmak Uzcro Japon 
milletinin bir birlik gfüıtereccğl hak. 
!tındaki tlmldlnl l.zhnr etm1~t1r. 

--<>-

Azmimiz gevşemi-yesede fwal edilen memlekeUeri yağ 

ma etmekten ibaret mihver politika- gı'rm edı# . ? 
sı ile Mı11rr, 1ran, 1ro.k ve Suriye glbl . m l • y cektir 
memtekeUerin muhtaç bulundukları 

maddeleri temin bab.Bl.n:lo bUyllk Br • 
tar.yanın gösterdiği gayretleri belir. 1 
tıyoı-lnr. 

Japon amiralinin nutku 
lngiltcrede lena kar§ılanclı 

Londra, 17 (A.A.) - lngUl.Z radyc. 
lan bu a:ıbııhkl neşrlyatmda amiral 
Tojonun nutkunu b!r rlyn. ve sahte 
tavırlo.r hıı.lltııaı olnralt vasınandrr • 
mıııtır. 

Londru. re.dyoBUnun spilteı1 aöyle 
deınJ.ştir. 

Londrndakl kana.at, aınlrnl Togo 
nun nutkunun Pasıtlktcld gerginliği 

ııznltacak mahiyette olmadığı mer .. 
kezlndedlr. 

Habeşistandaki 
İtalyanlar arasında 

ıs yan 
Nalrobt, 17 (A.A.) - Habeşl.~ 

tandaki son İtalyan kalesine ynr
ttk.la.n taeyiki artıran lngil z ve 
Ho.~ haUannn bazı kaçaklar ge. 
mi§ ve Gondn.r dışında, İtalyan 
müstemleke piyade efradı arasın • 
da bir isyan çıktığını söyle.miştir. 

Bu kaçaklar, isyanın, {;iddetll 
bir çru-p·şnıadan sonra ynt~tırılıı .. 
")ikl'.ğ"ni nnlat.nuıktudırlıır. 

Ordu tebl:ğ.nde bu hll.diselerln 
ne§redildiktcn eooıra, nltı nyda.nbe· 
ri muhasara altındn bulunan ltcl • 
yan garnironu tasvir edilmektedir. 
hıglliz kuvvetlen, n.ni ve şiddetli 
b1r hUeuma geçnı:iııler, sarp bir te • 
peyi zapt.etmek suretile İtalyan 
na.tinrına b!r noktadan girmlşler, 
2 topu su.sturm~lıı.r, l.10 esir tL1 -
.m.qlardır. Bu hareket, 1ngıllzlere 

çoğa malolmu.Jtur. 

Kral Faruk' un 
hitabesi 

Kral fakirlere yardım 
edilmesini tavsiye etti 

Lon<lnı. 17 (A.A.) - .Alman kıtaıa. 
nnın Kerçe gtrmı,, ouduğu ve bu ,e .. 
hlrde sokak muhnrcbeler!nln yapıl 
maktn bulunıfuğu hııklan"13ki Alnııın 
iddia r, Londradn toy1t edilmemekte. 
dlr. 

Dlğer tııra.ttan öiJ'renllditine göre 
RWJ!ar, Tıı.ganrog ye Rosto! blilge11' 
rinde Alman hUeumlarını geri pUE
kUrlmU !erdir. 

Almanlar Kerç 
sokaıdarmda · 

Londra 17 (A.A.) - (B.B.C.) 
Japon ıiarıcıyo nazın Toso, Japon 

Diyet mec!Jstnde dUn uzun blr nutuk 
BÖ)'lemlg, Jcponyanm ~ıh ~meli be -

Iedlğlnl tekrnrlamıo ve deml§tlr ki: 
- Japon siyaseUnln gnycal, hak .. 

kıınlyete dayanan bir sulh kurmak 
sureuıe lna:.ınlyete ve dUnya sulhUne 
hizmet etmek ve Asyadc. yenl blr 
nl.zıım devresi çmııktır. 

.MUteııltlben Jopon hariciye nazırı 

uı:ıu paktnn sa.ııı.ml blr 11.Bnnla b:ıh 
ırotml§ ve demıotır ki: 

Çok l}UkUr Almanya ile 1ta.1ycuıın 
l-laıJtnratı J ıncıı sayfada Japonyaya tevn.ı.uk eden siyaset .. 

ga ile Onega gölierl ıı.rı:unndakl Svir !erinden Uç taraflı pakt meydana gel 
çevirmesinde, Fin ıutnları, Sovyet m~Ur. Bu pakt Avrupa ile 48yada 
hUcuın.ıarını pUskUrtm~lerdJr. yenı bir niza.mm yUkSelmes1ne sebcb 

FinlUor tarafından çe\Tilml,7 olan ve harbin ynyılmo.smrı mani olmU§ • 
H&ngö §ehrlndo Rusla.r, Fin b:ıskısı. tur. 
nı nzaltmak üzere flddetıı blr topçu Tugo, Japonyanm Çine kal"f1 ııar
n~aı a.çm~ınrdır. Fakat Finler, Sov. be devnın edeceğini, Nankln Çin hU.. 
yet btıtııry&larmı su.sturmağa muvo.t kfuneUne yardıma deva.aı edeceğini. 
!ak olm~rdır. Hlndlctnıye Jnpon ıuıkerlennin c,-ırme 

l'ışi, 17 ( A.A..) _ Ofiden: Al. s1 akabinde dUşmao propn.gıı.ndıı.sını.n 
man)ar, J{erç'in müdafaa hatla- cenubu oarld Aayada t.lıchvU?.kAr e 
rını yardıkJarmdan şehre girmi§. meller bcsledtğml l§e.a etmek faıı.U • 
)erdir. Şehrin sokaklarında şi~ yetine geçtiğini ve Jnponynyı çember 
~etli muharebeler yaparak il::ır. içine nlmak için a:ırfedllen fatLllyott 
lıyorlar. Kırımda, Rus müdnfa.a de kıı.ydllderek dcm~tır ki: 
Çillllberlerinden biri de Rumen- - Blrle~ik Amerıka Ue İ.nfrlltere, 
ler tarafından yarılmıştır. AJ. Japonyayı çember içine nlmo.k ı~n 
manlar, Demeç havzasında bir Fclcmcnlt Hlndıatanı ve ~-Klng 
çok sına! mmtakalar işgal etmiş- hUkt'lmetı ile anlaşmışlar ve bu gn 
]erdir. 1. ~ Kırımdn vaziyetin yeye vıırınnk lçin her h ... ddl B§mUJlnr· 
Runla.r ıçın pek endi!)eli olduğu. dır. Japonya., bir tu!Afn ,·armıı.k için 
nu itiraf etmekte ve altı gün sü- geçen rılsand:uıberi Amerika ne mll .. 
ren muharebelerden sonra Al. zakcrcde bulunmuştur. Sabık kabine 
manlarm ilerilemekte bulunduk- nln bıı gnyreUnde mu\'o.ffak olmt\.IIla 

Singapur, 11 ( A.A.) - lııgilis 
kabinesinin Uzak Şarktaki bu· 
susi mümessili olup hruen Avust
ralya zimamdnrlariyle istişare. 
!er yapmakta olan Duf Kuper, 
pazar günü MeLbum'da kala.ba
lık bir dinleyici kütlesine hitaP 
ederek: 

"Hitler, onun temsil ettiği her 
şey ve ona muzaheret etmiş ~ 
hı.nlar, mahvedilmedikçe azmimiz 
gevşemiyecektir ... demiştir . 

Kasımpaşada garip 
bır hAdise 

Ka..cımıpaşada Baruthane eadde • 
~inde 18 numa.nıda otura.o &cyyaı' 
satıcı .Muharrem eıvvelki gece saat 
iki s:rnla:mıcla uyurken sokak kapı
sında bir gürUltU işıtmiş, korkmuŞ 
ise de, eline oğlu Mehmedin man • 
tar taba.ncasmı a.lm.ış ve mutfakta 
öteberiyi nşırma.ğıı çalışan hıraıs • 
lara çevh-erck pa.tlatmışur. 

Hırsızlar korkularmdan dağa 
fır 1 n.mışla.r, DUlJl tar ta.banculJlJll 
gil.rilltüsünü fşiteıı polıslcr de ye • 
tişerek h:rsızlan ya.kalam?Hlardır• 

Ancak, hırsrzla.rdazı blrlsi kaçma • 
ğa sava.şmca memurlar kendl:slnl 
bir kUJ"§unla yarn.lamışlardı. Ya • 
ralanan hıroıznı sabı:k.aWa.rdar. 
Altmdiş nanııle mnnıf Vedad oldu1 

ğu anlnşılnuş, haataneYc kal.dm! • 
nu.5tır. 

Jarıru söylemektedir sma rağmen yenı Jıı.pon ltablnesı.. ~ 

. M<?skova etrafında harp faa. merika ııe mllzııkercye dcvamn knrar Iİ I a "' . 
lıyett. devam ediyor. l.ki taraf vcrmi§Ur. ay n raoyosuna uaır 
d.a. pıyade .kuvvetlerini kullana- Bu muza.kereler hakkmdn. tafsll4.t işte doğru Miylemc:Wği ha tra • 
rak ilerlemeğe çalışıyorlar. veremıyecegtme muteessınm. Birle- dar ablt ve muhnkkak oln.u ltal• 

Bu mmta1mda §iddetli muha. şik Amerika, Japo.ııyn gibi sulhu ar. ;)lUl radyosunun ağzından §U a.~ 
robcler vuku bUlmaktadır AI. = ectıyor ve Japonyanın tAbl\ lhtı - ğılıi jddlala.rı jş]Ur.;enlz güler ml
man r~~yosu, merkezde bUyük yıı.çıannı takctır edtyors." bu ncUceye tnız, gtılmcz mi iniz? Blr dakib 
strateJik ehemmiyeti haiz bir varmakt.a gecık.ı.lnı...yecekt.ır. Vakit evvcJ Kerç şehrinin ıaptedildlbrinl 
is~ih~amın zaptedildiğini bildir. kaybetınenın tuzumauz olduğu ve uı-- hayııli bir A iman remni tebliğino 
mıştır. Rus hatları içine sür'atle la§ıcı görı.ı,,J:::r.mtzln de bir haddi bu.. istinaden miljdeliye'" bu garip rad. 
ilçrilemiş ve çember içine alın. lunduğunu ta.kdlr etmek gerekUr. yo şimdi şöyle dlyorllu: 
mış olan bir ltalY'..\n bil'liği gün. Togo, Sovyet Rw;ya ıle mtıııo..aebnt.. "Uüttln fılem blllyor ve ltJraf c-
lerce süren muharebe:eı'Clen son~ tnn da bahs.ıderek Rusınrla bltarn.flık diyor ki fta.Jyıın reıınıf tebliğleri 
ra çemberi yararak kurtulmağa P Lktının akdinden sonra. §lm!Ude mıın aleyhte olsun, lehte olsun harp 
ve ~eridcki kuV\!etlerle birleş_ enınıyeı. slywıetinl tatbik etUgi.nl bu haldanda l<f'ıfl dcttccde t.v.fslJ5.t ,.er 
me,ge muvaffak olmu§tur. mmtııkad.ı. Japon hukultlle meıı!aat.. mcktc ve hiçbir lıııldkntJ gizleme • 

J1atl1{oo'de mQJısur Rus garni. lcrını teh ikeye dU:ı1Urecck hiçbir ko. 1 mc':rtcdlrlcr. lnı,rtll:t a.rnlrallı/;'1, lrı. 
zoru Finlerin tazyikini hafiflet rckcte ce.rL!> vermemek azminde bu. ı;lllz b~şlmnınndnnhğt \'e hn\'a ku.o 

Kıı.hire, 17 A.A.) - Kral Faruk mek içi_n şiddetli bir topçu ateşi hındug-unu s<>yı mı, ve Jap.ıoıarı ınH mn.ndnnlığı dalına bunun P.ksirMt 
meclisln açılmasını milt..eakip, Ab1

.. açmış ısc de teşebbüsünde mu· U bir ığe d:ıvet eJcrek nutkuna so.ı hareket etmektedirler. Bu bal bU 
din Earayında kabul ettiği mcbwıan vaffak olamamıştır. vcrmlatir. gtinc lmcln.r blrçok mlsallerjlc .... 
ve liyan mecl1s! azalarından mil • Londra, 17 ( A.A.) - B.B.C: NU":l'UK LO!\'DRADA n'l bit olnıu~tur. tngilizler Alcdcnizde 
rekkcp b'ı• heyete kısa bir ltltnbc-1 Rus Kızılyıldız gazetesi Kali. KAHŞILANı\tAJ>I lıa\'a lmyrpln.rmı \'e donanma zayi.. 
de bulunarak dc.miştiT ki: nin kesiminde şiddetli muharebe- ı..ondru- W (A.A) - (.l>.B.O.) atmı <lıUm:ı gizlemlııt r ve aradan 

Tıı.tiller kısa ciirdii ve fellıı.hl:ı Jer olduf:'Ullu yazımı.ktadır Rus Jawn harıcıye nc.zı.nnın Diyet mee. beş on gün geçtikten sonrn bu va-
fak.re ait projelerle oldukça dolu tebliğind~, Almanlar tn~rı uzla ııs ndckl nutku. Londra mo.luı.flLııd kıalo.n L'>konto ııc baza.ıı n~rcyle • 
bir içtima devrt'Sile ka.rşılaşryorst·- rmm pilskürtüldüğündeıı bclıs • iyi k:ır •l:ınmamı:1tır. Nutkun h:ıldk - mlşlcrdir. nıı bUtün dllnyo.ca lnk&rt 
nuz. Açlıktan şikayet eden bir tek d.iien ccnubugarb.i kes:nıinin ıa- ti t-ı'ırı! ettiği ve rlyakll.ruklarla. uoıu ı;nyri'lmbil bir hııkil<attir. Bina.ena.o 
fakir kalmı:u:rı.MI fgin bu mevzuhm ganrog ile Roatof musınclaki ı' ol· ,..ı b yan edilmektedir. leyh, ttalyan resmi tebliğler1nlle 
tcU:i~ etmek üzere kabine ile el • ru ntaka olınası muhtemc.ldir Şang1ıay, 16 ( A.A) - 14 sene ncşrl'dllrnJyen her tUrJU hın'ad.11 
b rlıgi y~prnnnızı arzu ediyorun., Rus sözcüsü Lo.zovslti ı n-nr d:mb~rı Ş:ın~hay garnizonunda katlyen uydurma ve propaganda .. 
Yalnı:. ~Ukfiınetin. mcsa.ısi kAfi gel· günü ka.nlı çnrpı§malar ol~ı.1 ;unu knl· n dördUncü Amerikan bahri- dır." 
medigını nazarı dıkka.tinlze koyu • 1 lıey~n ve Almanların nrazi ka ye a ayı Mnni!~ya gitmek üzere ltalyµn resmi tebliğlerinde be1Jd 
yorum. Bliyük ve küçük her mlilk zandıklarım kayd"tmiş ıf:e de Al. 'ı me:nle rnti terke hazırlanrnnkta. ılogro haberler de \'&rdU', Falmt 
s:ı.hihlnin faklrJCTe yardım işine i - manlarm şimdi Kerç ı;.elu ine gi. dır. Alny mevcudu 965 erdir.Bu bunu bize lt.alyan radyosa t.emi• 
t rak etmesi lamndrr. Memleketin rerck sokaklnrdn harp ettikleri j nun 75~ si Şanghayda, 55 i Tient ı edince peh haldı oltlrak içimizde 
umumi menfaatini alilkada.r eden hakkındaki iddialarını teyit edi· sin'de ve 160 şı da Pekinde'dlr. ondan dn şUphe u)nruyor. ltaıyao ' 
dalın başka projeler de vardtr. Bun ci haber yoktur. Bu gidi~. Şnnghayda bir "Hare- rndyosunun 17u ~rfyah 88.d~ bit 
lnrm tatb"d için hUkfımetinılc el • Leningrad'd.ı, Tikvinde Ruslar kete geçmek hazırlığı., sayılmak e;'.tJcnce mc\'"Luu addedllmemeJJdir. 
birliğı etmenizi rica eder Ye size mu· 1.bıl ta.;.rruM geı;erek birçol: tadır. lbl)ıın hıılkmı ayu§tunnak ve kall 
muvaffu.kıyetler dilerim. köyü .zaptetmişlerdır. Şnnghnym Anglo-Sak!:-On ma • drnnak lcln nelere bq vurulduğu• 

hcl"ili, Amerikan bahriye alayı. nu bu DC3riyattan anlıyoruz "• ı.. 
nın ayrıl şınm, Nankin hUkfimc tıılyMm maneviyat bakmımdan M 

tinir1 Şnnghav bölr,cslndekl nü - hnle ~elmiş oldoı;'llnu llloeblllyoras. 
fu.zunun genişletilmesini müm - HUseyın Cıı.hlt Yalı;m (Haber) 
ltün kılacağı mlltnleasmeadır. -

Japon m~illerinde vaziyetin ·a-------------ıı 
inlr~af1 hakkında ~at'i bir ihti -
y:ıtkarlık muhafnza edilmekte • j 
dir. • I 

Ö!Z tückçe 
fl,onuşatım 

ıırımı----

Ş m ll Atrlka'da Alman bomba. tny· 
ıırelerl Harıı.ı:nıb hava. meyd:ı.nınn 

hilcum etm1 er ve yerde S tayyare 
t.ıı rib etm ,ılerdlr. Ilava muharebeleri 

nıı:ııni , avcı tayy relerl.mlz 4 du 

dahı:ı. evvel yakalannn di-er bir f · · · --
çok gemiler gıbi ml~sa.dere edil- Yazan. ı SKE~dOP'> F ~fJlTElll. J 
mesı pek muhtemeldır f • • '' -11 • "" •\ 

Dalrolerdc i1Ao dlllnln bhaa dlh.el• 
J:De6lnl istemek ıııraeı gelml\Ur.•'111' 
m:ill in~ "'yapı tn.nnmıan-.,,-. 
mekttr: .... .UUkllm6t koı:ıaJı ~ 
oın t.ıuu::unıanma 1§1 ekallımo~ 

l onınuotur.,. ''Elbtao d.lkUrUoookro' 
Nlçla esvap değU de, elbl9el .. ~ .. 
kad:ırla.nn nıı.zan dlkkattne.,ı ~ 
llGdecıe ••ıı.ııuaı.ıw.na dlkkatane , .,_ 
ğll T. Bllh-. lkttsat vo ~ lr 
loıiyle utnı,,an bea ~ 
dlllnde de trenkoeye 11\mnwn bir 
kayq var. ''Kontrolör,. ne delnell f 
l"ıı ''kontroJ menıunı., yalım~ 
"kontroıcu _, dlyeıbDlrU,. 

• 1 • • • • • • • ··---------"" 
V~fngt-00, 17 (A.A.) - Maden /ı k • "h · h "h 

n tnyy r ::t d·l Urmıııııerdlr. Tay· 
yarclerım zden lkısl UssUno dölırmımi~ 
~lr. 

ter ihtilllfmı halletmek için yapı • ~~ , cınnet, ı tıras, eyecan •. ve nı ayet ölümle biten 
lan müz:ı.kcrelcr, dün gece bir an - b~r maceranın romanı Bob Stillerin resmigeçidi .. Gizli 
!a:mıara vnrmnıfan bitmiş o!du•...,11 bır uak mabedi! .. Basl·mlar - Kulüp'Le kimler bulundu? 
~~n madenciler bugiln i~e gelme • • Genç lm:larm el üstünde taşıdıkları bir tabut.. ilah. 

Ş rkt akdenlzde, blr ke§lf taarruzu 
y n ltıılyan tan relorl, dıışmanrn 
ki t r t g !Itl, tx. balr.rla. bntır
mI§l:ı dır. Şarki Akd~nlzde, avcıln.rr 

mışlerdır. 1 

Yeni k"palı durak yerleri 
mız bir lı:c,."1f uçu,,u cıc:ıaamda weı lng Tr:ımvny .J:ırc"i yeni yaptı~ 
t?n tipi nd t:ıyyaro l'IU,:ırmu11ıerdlr. I hı.palı dura.ltl:ı n Beyazrttaklni 

rl:. Al ı ni:>.:de d to -p l tııyyarele C: mal etmi tir. f'• , 'lnn.hmet ve Fa ı 
r mlzdeıı b rl bir dıztimtın ta.!fy 1:-....-..; lfütelti durruwu- da .l:a.kı-Uda. bitm~ 

<.:J§Urmll§tnr. 1 olacaktır. · ·~============= L BN 

Bayanlara mah•aır 
MODASI OEÇlllŞ, 
.RlllNOt SOLMUŞ 

El ,antalan 

* "'lla7ht., yedııe ·1~1ar" laıIJaı'-
~ '•Gıı.rnııtı.. lpbı "~ 
diyoruz. B1z:m lı;ln 03ld ~ 
pek iyi ohmyo.n ''zatert nDm',, 
EUznntı ele artık °'tlıımlDm ~ 

~1ml1ıa. - VhM <~'' 
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• 
l'fl.emada cere1Jan ru 

Bazıları vardır ki, kenailerile bir 8 eviye

clc olanlar arasında serbest, samimi, sen

li benli bir hayat siirmcdero?e, kendilerin

den çok yüksek olanlar içinde el pençe 
divan durma hayatın; tercih ederler. 

Büyük nıhlu veya küçük ruhlu olmak 
insanın §ahs'i serveti, tahsili, yahut hayat 
vaziyeti ile alakadar değildir. Eeas do
ğuşta, karakterde vardır. Sonra bu, muhi• 
te, göreneğe ve tahsile göre inkişaf eder; 

eden bır v k' a 
~eklbr m· kadınlara, kadınlar mı 

yahut da biraz eksilir. • 1 
erkeklere sarkıntrh etmiş ? ! .. 
~Ylu. takat oldUKça ı;n.. 
ti ı. SonlXıJııı.rlık m.avı blr 
~~· uzun oa.rı saçlnrmı 

Bu öyle bir haatalıktır ki, gila bulmaz, 

ölüme kadar sürer. 
Bu, üzerinde, daha çocuklukta durul- t 

mayı icap ettiren dertlerdendir. l 

l OIXlıızla.rma bırııkmlştı. 
~ gibi uzun boylu, fa. 

Genç blr kızla koridor. 
~her malıtc.menln luı.p:
~~ balığın üzerinden hiç 

\"::ızıtdcn aaı~nu seyrediyor, 
\. ~e biraz enteresan olur. 

ile ka. d1nJ.Jyor ve tekrar 
~ bırııı.te ahenktar yürü 
~er b!r mab1teme ı~a.pımna 
~~du. 
~: evrakı lavırıp krvırıp be
.. ~ geçiren blr bekçi çok 
~ kendilerini ta.kib~n ıı.. 

YUruyor, llu kndını guz • 
rcıu. Nihayet koridor, 

~ lttbtrka.ç dc.fn dolo.nıldıktn.n 
~. c1ıuıa bekçi adliye dok 
"'Pıaı !SnUnde btrleşUter. 
" boylu güzel Juı.dm, si . 
,. lırıa bCkçlye hlta.b n: 
~' doktoru acaba ne vaklt 

~'? dlyo sordu: 
ttı ~ V'a.mU§ da. Biraz gecJ,. 

)1C4ller. Şimdi gclccckm.1 _ 
t eıu myınk ile çllrUlt iyi. 
~eı.e bari. .. 
'1ıı kadın bu csplrlyl savu. 

' Çuı.gırıı.klı bir luı.lıka.hA 
ı.,~krar keııdl boyunda.. la. 

il: ""Ç!lk yaştaki ıı.rkadıı.~ının 
"trtk yUrUmcğc başladıla.r 
~ lldJ.iye doktoru gelmlşU. 
~ tından yetl§crck haber 
lfı~~klaınl birden do!Itonı.ıı 

\°C arka<hfmı sinemada. otunırkeıı. bu 
ıki luıdm. birçok bo;, yer bulunduğu 

halde gelip l!ntımUztleki koıtultlara 

oturdular. Her ikimize l~a ı da mob.. 
telıf kom.ı§mıı fırs:ı.Uan yaratmap 
başladılar. 

Bir tanesi ktıh ~pka.smı btzım tıı• 
ra!a., gQya ıroza.rıı d~UrUyor, diğeri 

de knııten o1duğU besbelli, arkada 
§mım eeyrine manl olmak için be. • 

~ı iki tiırafıı doğnı an.llııyrp duruyor. 

Ş:=:HRiN İÇİNDEN 

s 8 I' 
blz~1~a.r 8~::~:: Be:~t~== üzerinize bir şrınga dolusu 
aınız. ama. hakikat b6yledlr. A.nlaşı 1 · 

esans sı <a se ar esans
eşe ür eder" m. · stemem ! lıyordu ki, bu iki kadm kendllertnc cıların nası·bı· 

lki kavalye aramak için stnem:ıya 

gclmlşlerdlr. 1 
e seriya şudur : 

nız her ikimiz de evliyiz. Bir mlld • 1 llo mevzuu ll1lmııet Mlinlre borçJu,. 
det cvll olduğumuzu Qu!aa cttırerecek 1 yum. A.rkada.,ım. bir müddet CV'Wl 
gekUde yük&ck sc:ıle kon~tult.Fııkat gazot.emlzdcld ••Ahtıun sohbetlerı.,nde 
bunlar a.ldmxuı.dılar. Bunun Qı;erine J'&l.dığı blr fıknMlırı. bazı Ma11.9Çılarm 
nl')mdnşım kendilerine &ert zert rır,y • Jftubal.l tı.arekeUerlnılen ~U. 
lendi ve kalkıp gıt.memlz! teklll etU. 1 &ıı de kaç zanıııı.n4ır, bu kcm.u et

Bayanlar, re.füze oldukları için sı.. ra.fmda zihnen metguldUm. Dalın. doğ. 
nirıenml.§lerdl. Bize herhalde bir iş ruso, ol..ııyacolanna ~rln akl8lerl.ıı -
açmak lçln olıu:ak ki lkl.st birden fer.. den, mu!. ı ya.şıı.yışmm.daa bahset • 
yada ve bize l•arşi nt;'Wl. aımmnz kü- mek moobnrlycUnde olan bir ~por. 
ftırlere bn~ladtlar. Ben de a.rkada.§tın taJcmıa göze bata.o bcc mtıbGIAPJı 
da. daha fwıunna tahammül edeme.. 11arek6tl kaçum3.SIDa bDkb yokta. 
dik, ve kendilerini susturmak kıısdile NIWI lmld.D ol&blllr ld oturduğu yer 
agtzıarmı kapatmağa çalıştık. ~o\ı'. ~ ~ 1q dakikada eehrbl blr ılKllD. 
sa döğmedlk. Eğer yUz.lerl.nde veya tını gören, b.alkm ttlyatlamıı öğren • 
vücuUarıııda sıynk ve çUrUk vnrsa ınek tsUyen katt, muh&r:rtr dooc:n f;\ı. 
muhakkak k1 bu mUcadcle sırasmdcı I nl.Ulll ka.tııaoBDdııD bwıu beldcımeği 
olmuştur. kMdlslne bir hak bllml.,tu. 

Erkekler kadmlann i!adesinl ne kıı_ FAklden ben de .e.nw ~ -

- Eeaa:s d3 P&rll dl,..e kolmtacnl• 
lrokot uardL 

O zıuoaular, $irkecl, Snltıulahmet, 
Divaııyolu, Bey:u:ıt nı ~ı • 
nııı mtıtekııJdl.n ne doln kah, eha.ne • 

lerlndo: (Esınm dö Parl) llUruı:tuıı öcü 
gcllyor ka.blllndım bir wnıı.cı m!.ijdt>
clsl olmu,,tu. HnddlnJ:r. va~ korlanıı
ym. Adanını dur oturdn.n nnmdıll ı 

yoktu ld... (t~ev?admı) ~ 
mııld lı::Jnndıııı blnın içinde ımttmo.. 

r.Un bıı.'mıun mltık gibi kolmltol."'UVer. 
dlğlnl görtır nnlanlmı:ıı.. Ondan emıro 
ela gelsin e'Vd ld kavgn.. lJ)1e yn, ft:r.erl 

ıı.lzdekt ba klM1m kolruMJ baııgl şıllılt• 
tan sl:ııe slndl1' bir de laı.bveyc ~ldlyo.. 
nım diye evcim ıtarıyonnıum. b3 ! .. 

Çok ~d\r, 61mıll lmhvelÜuıelerln 
m&'rulll kocıalnrı. bo ft-L'lketten ~ 
dnrb.r. BugD.n!ln eeyyıır ~an, 
pıt.Jgdı gnr.lnolııra, Joklll lokaata.ıara, 

bıwkobaşı .meyhnnelcre ~OOııJJllD!v • 
dır. Eh •• bum.lardııJd ~rerfler cıe, 
hlg olııı:u&.'\ es.-ınsçıl:ınla.n korkmıy~ 
cn.k kndnr lalıbık olmnıdıkla.nnı llAn 
rneclmrlyeUndOOirlcr .' 

füzınıfa.rı kı:r.ıınıııdan korkanın mey. 
hanede ısı ne! llarwn fnrkma vaıaıı 
soyyar es:ınııçıw, sld l!yte bir kolm 
S!\ğaruığı içinde bımlrrrlar ld hayret 
edruırtni:r.. 'Or.erinlzc bod:ıvadan blr !it. 
nnga dolıı.:ıu es:uıs sıt."tiktan llOllra Qo 

S('rinfıı ka7Ancı on olnyor. 
- ~dcttr cd rlm, ıstemem! 
Geomı gtin, böyle bir seyyar eB:LD~ 

ile kon~urkcn kaza.ııoınm oo olduğo. 
mı sordum. Acı na gtllercJc: 

- mo dedi. nan pt,ktn tstanl:ıUllu,. 
bnn ~'\ ~ 111<1telll· """1Dt
lerl yol•. ram ycmtjic {;')len ~lı\r 
dn olmasa h:ılimlz harap. 

REŞAT f'1AHMUT 

SAYFA -s 

f ~..!..IS.@ ............ ·-··· 
dem ba amız 

Şu 1ılanda blllnmlycn \"C Namdt 
Kom:ıJ.cı lsn:ıt olun.:uı t.dıralard:ındır. 
Kıbns mııttURll, .Nnmık Kemo.lc: 
- l'ıı.hu, d r, bUtlln peyı;:ımbeder 

Bent l.smllden yahut Ar:ı'ptan gd. 
mlş. Acab:ı. hlt" Ttlrlct;(-n gc-k n poy • 
~yokmu': 

Merhum: 
- Nasıl yolr, diye oovap 'ftll'lr; 

H:ızretı Adem lnb!ınuz Tllrlo:tür. 
- Ttlilr mü'l 
- Şllphcsiz? lla:z.retl Adem oo • 

nllz toprolrtan diinyn,yıı g-el~ wldt. 
milli) tını myf.n etn.....mlştt. nen ld,.. 

•.ila edl)Onun ld TürktUr: Mın nkslıı1 
ısooı ea ııır mb1n -: 

l:1ln lı;lnden ~ıyan raDftt1: 
- Vallnhl beyefondl, der, t.a!do

rln 4ıe bıı l~ yn~ ya~ aıaı :ra. 
Uyor. 

-liYOR 
USUNUZ '1 

Soğanın kokum nereden 
gelir? 

Soğan kokusunun nereden gel
diğini doktorlar ara§tnTp tesblt 
ettiler. Soğan yeyince neden ağ
zımız kokuyor? Amerikalı dok
torlar bunu şöyle tccrill>e etmiş
lerdir. Bir adama soğan ciğnet.. 
mi.şler, yutturmuşlnrdır, Sam:a 
çiı::ıemeden yutturm~lardır. 

Bunun neticesinde anlamışlar
dır ki, eoğan. c;iğnendiği r.aman 
ağızda kalan kırıntılardan dola.. 
yı kokQI". Yoksa. mideden meri 
vasıtasiyle yukarı çıkmı bir kQ. 
ku değildir. 

Bununla ber&be:r bu ~ 
nin aksini iddia eden doktorlU' 
da vardır. 

Çıl rnlar Kulübü 
dar sıÜdn dlnleml~lerae, kndmlıı.r de dan - satm alma& tınatmı h!o 
Ukanlınm lfadc'!l.nl o kadar a&bırmz, ~ Buna bir aıorlıc Cozlöll: 
asa~ ve tam bir ıtnlr buhranı lçe • fabıl lwewbuu lılllr ı-nJara --
riBl.nde dlnlemlşlerdl. Nlhafilt çok u.. bt1' lıcmu"dab:k ~ Oyle drrı. 

:ıı~ es.at geçmeden keıı. ZUD boylu oın.ııı a.yağa ftrl8.c1I: 1 tD m1 ~ berkesin rtn~ dllkkA11oo 
..... ~ınc. ilut m&hkcmesl.nin - Bu yalanlan ve lttiralarr daha Jnrında avuo dolma pBra Yererek atın 
ıı.~rcıunı. Yo.nlannda iri ya ne kadıı.r söy1emelertne ro:ıllsMde ede- aldığı btr ~ damla raythayı, eh, 
.. ~ oturuyordu. cekruitr., diye bağırdı. Ben evliyim, kalı'Veluıaıede, pa.rkta. tı0kaltt.ıl, mey• 

Tar lıte me b r •a m çebreıerı 

bu lk1 erkekten dayak at. ıırkadn§ım da n~a.nıı. Bize mahkeme- d&nl&rda 7ok boha.ma 9eclAl'tk edebili 
O. C.oıayı ds.vııcıywlnr. Fakat de blle hakııret ettık!erın.t gör1lyor • yol'11UDwr.. Ben. ne 9MDll.ll, bu IRll'Ofle 

kendilerinden davacıy • sunuz.. nız sokak kıı.dmı dcğlllz. Bu eımıı.s -ım ahnıpıaım, bcp cllğer ho • 
~ttte uğramışlardır. sözıcr n1 iade eıtcrlm kendilerine. n.nl&lan dllşUnaıilf, (amma da oı1rDa 

boyıu ltn.dııı: Htı.k1m ' adını: ,-edl ıı.d!Lmlar ~) dlJ'I) h:ı.~ ~ 
~r olduğund:ı.ıı arkada • - Slze sıra gellnee aôylenruı1Z. mı,ıım. 
tıe birlikte Beyogıunda Ycrlnt.ze oturun! a6zlerl1e susturdu: Fakat, gel mım.n. gtı a.maıı. OlJl1 
~ gittik. Ta.m arkamızda 1 Dcllltnnlı: mlrasyedllerln blDnı ı;tbl tutumlu bo-

Oturu~or1ardı. MalQ.m - l!adcm tamamen doğrudur. Ba.. vnrdalar olduğunu oıılaıruşbm. 10 b."tl• 

bıı biraz sesstz aeyrcdlllr.

1 

disc böyle cereyan etml.şUr, dcdl. nı~ cloldurttuğwıuz. blr tup ımuısm, 'llu genç nö:ı:Um onıı. bizim Diğer arkad:ı,,ı dn aynı sazıert tJfıy~ on daldlta sonra knttyen kokm3dığmı. 
~ lçtn ıMar ıı-tmıı.ga. baf. \edl ve bundan eonnı. §nbltler dinle • ! sudan tnrksm olan ba m11yllerln sn • 
tt ll1L3ıl! Uldt, A.ncak §llhlUrır, kadınlar, er- dan pahalıya eatıldığuu ııabdığrnız 
~<ek artist, genç kıza Ut. kcl::lere ktlr§l hnkıı.rctte bulutıduklA • ftklt, zaıuıeclcrlm ld slz 4e ben1m gtbl 

l~ ~ 86ylediğl cUmlelcrt on. nıu crltcltlertn de kendltcrlnt döğ • dO,llnllrı1UDl?2. Zaton koka lltlrOn • 
~ 11 bize te mırlıyorlardı. dllk' •rint eöylUyorlardı. Hll.diaenln b.ı.§ rneğt sevmediğim ıçın, ba.ttA, ne yaba 
~ :ı~tlrıerkcın de, dudıı.klan.. ıangıc.ı \tııranlıkta cereyan ettlğlnden ~YllY".'Ylm. lsttıınltnl erlreklore ya • 
"İlf taklidi bı.r 8C81e en.sc- b!r tllrlU meydana çıkanıama.dı. ~tmımadığun lçlP, gltı;tde bu .,. • 

, ~ duruyormrdı. Nl • Nihayet mahkeme ka.rarınt blldlr dadaD ~Um. Ondan, ııtmdl rahn.. 
'ı ~lllık tccnvUzlerlnl o kndar mck uzcre duruşmayı ba§kıı btr güne tını. Bqd6ndtlı0cl1, ln.aıuı. mcvud dUn 

• bu san saçlı genç be. bırn.l:t.I. JUlan hatırlatıp amtan ~yıcıı. 
OJt • c1iğeri de arltad ;,ımın Sarışın dcllt<.ıı.ıılı ne iı1 yan o.rlta • nhat ltaçtncs koknl;u va.ram bqknb 
~ la.tna.ğn bn§ladılar.Fllm1 dap]ı o.cele acele mahkemeden çıkn.rak rmm olsun. Gtll, attnbtll, tnı, tul.ya. 
~trtııı bir tara.le., artık bu hızlı hızlı yUrU.YllP cttuıer. Çok uzun Enıt, 1,)1. bao ama, clcttlğim g1bl, bUın.. 
~ l:ıard:ı.ğı tajmnışt.ı. Ben boylu ka.dmta arkadıı.2ı dıı gene kol,. lar bannnlara yıı.ın,ır .. 
~ da çığ •• l!'ı b.ı.Stık. Elci<- kola girerek yuıuı.n kattald mahke , Blr ırAmQ.nlnr yallıca aeyyv btr e. 
~it lind('meler koşuştu. melcrl dinlemek cızere merdlvenlcrt sanaçı vardı, elmd! ne oldu, htlm1yo. 

' tıııııar, bcrhnlde arzu • çıkmağa rovladıltı.r. nım. naucı, kl\b\'elmne kalı\"Cbane 
~~~!Xledl.ğımlz lçl.n olacak ADLİYE MUDABtnl dolaşır: 
ı ~ınu ırtcema sıııoı:ıundn 
~ı,tlot.ıırır. Nihayet SC)1rcl • 
"'l'iııdcn g{l;lUkle lturtar• 

>,ıtı 
t1tnız adliye doktorumm 

~~ llablttlr. Kcndllerl.llJn 
ı.~ ve bize iki yüzer 
"tı l l'crınelcrini tsUyonız. 
\ta~"t1ha.t de ayru lfadc~1 

t1ıı Ceza ve tamlnat tnle .. 
~ ltt.:ı.n sonra btJWn. mı .. 

dakl san saçlı gence 

tl\1ı1t de kadınlıırm ifadesi 
~"rı.erınd~ sessiz eessi% 

\ ~ OcUka.nlı bUyük bir ırtı. 
t Uyen ool~a Jw.pılmadn.ıı 

'it lt: . 
11 lıırnamcn yıı.lıı.ndır. BC'n 

bıkeodn fi 

Her Md.iseye karşı ibu 
derece hassasiyet göstermeyen 
knlb. heyecan mümaresclerini 
ynpm:ş ve tehlike devresini at
latmış demektir. 

Süt fincanını elimden blrak· 
tnn .. 
Şakaklamnı uğuşturdum. 
- Çok derin, çok ince, çok 

kanşık mesclelerdan bahsediyor. 
sunuz Sedat 'bey! Sizi temin ede
rim, dimağım ~.ok yorgundur. Bu 
sözlerin derinliklerine bir türlü 
nU!uz edemh•onım .. Ne demek 
istcdi~inizi bir hamlede kavra
yamıyorum. 

- O halde zihninizi yormayı. 
nızl Siz t-nrnya istirahat etme. 
ğe geldiniz. 

Kahvaltıdan 9'0nra doktor 
Seda.t: 

- Koğa~an bir kere dolaş
mak 18.zmı. 

Dedi •. ~a bir 6e}' yemeden 
ayağa kalktı: 

- w Sa bol gıda alınız.. Bu tt>
reyagmı, bu reçelleri, bu iki ra. 
fad~ yumurtayı sakın yeme_ 
ınezlik etmeyiniz! Sonra gelip 
muayene edeceğiın. dedi. 

Ve Yilzfune b~an havuz 
başından uzakla.c;tı. 

* 
Yanın saat sonra. 
Tereyağıru yedim.. Reçelk i 

yedim .• lki ra:fadnn yumurta:n 
yedim.. Sütümü içtim. · 

Arka üstü uzandım .. 
Güneş gör.lerimln içinde. 
Ortalık gittikr,e IS'llIYOr. 
Mis gibi çnm kol;ulnn burnu 

ma geliyor .• Hızlı hızlı teneffüs 
ederek bu güzel kokul.om ciğerle. 
rime sindirmeğe ça!ırıyon m. 
Ciğerlerim •• 
Oh •. Onlar !lrlmbilir ne-iıa!de? 

'"Orta boylu. sevimli, yuzu 
gll.zel, altm saçlı, yeşil gözlü, kil.. 
çük ~ğızlı, beyaz dişli, beyaz, ve 
narin :boyunlu bir kadın ... 

Lukrezis. Borciya ( Lucrezia 
Borgia) yı bir truudığı böyle tas 
vir ediyor. Tarihte zalim. ve lm
tll bir kadın olarak isim bmı.k.. 
mış olan bir kadına ne kadar u
z<:..k bir güzellik! 

Hakikaten, Lukrezia Borci . . ya 
deyuıoo ınsa.nın aklına, müthiş 
zehirlerle düşmanlarını, hazan 
da masum kimseleri öldürten 
ltalynn hüküm.dan kadın gelir. 
Ressam Leonardo da Vınci pren 
ses hnkktnda yazdığı oir yazı • 
sında, aynı zamanda nebatat 
tetkikleri :'1-:Uı>an ressamın yetiş. 
tirdiği mUthiş zehirli bir şeftn. 
liyi ölüm illeti olarak lrullan
dığmı söylüyordu. 

Fak&t, Lukreziyıınm tarihe bu 
kad:ır zalim bir çehre olarak 
geqmesinde belki biraz da mü.. 
balağa vardır. Çünkü bugünkü 
ga.n,g"Sterlero benziyen babam 

Ciğerleri delik d~k bir hasta
ya iç ruetıerinin bu korkunç man_ 
za.rasmı gösterirler mi hic ?! 

Halbuki içimde böyle bi~ arzu 
var. İçimi sı;örmek istiyonnn. 

Acaba doktor Sedat buna mü
saade edecek mi? 

Haydi canım Bu da delice bir 
arzu. Hele şimdi bir ga?.Cte ol~n 
da. okusam .• 

• 
Doktor Sed;.t saat doh\IZbu.. 

çukta. viziteden ya.but ba~tahane
yi teftişten döndü 

Bir hayli yorulıİtuş 
Eski koltuğun.o. kaıdini şöyle 

bir attı. 
....: Bu, çok üzücü bir meslek. 

LeylU hannn! lyi ki siz doktor 
olmo.mışsıruz ! 

- Neden şika.yet ediyorsu. 
nuz? Ben sizi mesleğinizde mu
vaffak olmuş görüyon.ım. 

- E\·ct. Muvaffak oldum. Fa· 
kat, her gün şu hastn insanların 
h .. line bakarak vicdan azabı çe. 
kiyorum. Ben doktor olacak bit 
insan de~ilmi~im. Hatta Bimdi 
burada size bile acıyorum. 

- Ne dediniz.. Bana da acı. 
yor musunuz? 

- Evet. Merak etmeyin. Bu 
sıhhi endişelerden mütevellit bir 
acımak dei!il. Hnrndolsun sıhha
tiniule E>ndise edilecek 'bir cihet 
yok. 

- O halde Jbenim .zavalliliğıma 

Papa Aleksandr il.; Çezar ~ 
ya hnkik~ten çok zalim adam.. 
lardı .. Onlann düşmanları aynı 
lekeyı prensese de sürmüş ola
bilirler. 

O zamanki (onlı.ltmcı asırda. 
ki) ltalya, biribiriyle daimt bir 
muharebe halinde bUlunnn kü
çült kUçilk hiıktim.etlerden m üte 
şekkildi ve bunlardan ba.şınd~ 
papaların bulunduğu bir hükQ
met en kuvvetlisini t."Şkil ediyor. 
du. Bu papa saraymda türlü 
entrikalar dönerdi \'e orada bü
yümüş olnn Lu.'lrrezianm da o ta 
biatte yetişmesi gayet ta'bii idi. · 

Böyle olm~a beraber prenses 
gençliğinin Hk senelerinde çok 
yunu~a.k başlı, iyi huylu bir kız. 
dı. &bası Papa Aleksandr, onu 
siyasi menfaati için, kızın sevis.. 
tiği bir İspanyoldan ayırmış. 
Sforza ailesinden bir prense ver
mişti. Fakat sonra yine siyasi 
düslinae ile Lukreziayı bu prens_ 
ten ayıran p:ıpa, onu Napoli du· 
kru:mın oğlu Alfonso ile evlen
dirdi. 

mı acıyorsunuz? 
Doktor Sedtıt önüne bakıyor 

ve cevap vermiyordu. 
Onun bu sözüne fena halde 

içerlemi,'itim. 
Sedat bey benden ne istiyor

du? 
- Ne demek isted~inizi an

Jayamıyorunı, doktor! 
Diyebildim. Fena halde sinir. 

lenmişim.. Silt fincanı birdenbi· 
re elimden yere d .. rtü. 

- Deme~ ki, ben bir zavallı. 
yun •• Öyle mi? 

Diyeı"Ck ayağa kalktım. Ve 
hastahane kapıBJna doı?nı vürü
dilm. 

Dok-tor arkamdan seslendi: 
- Nereye ridiyorsunuz, Ley. 

l!l. hanım? Va.ilahi yanlış anladı. 
ruz.. Ben sıze zavallısınız deme
dim. Bu sıfatı kendinize veren 
sizsiniz Geliniz! Biraz daha 
güneş aİİnız .. 

Onun birnz önce bn.rn ~en 
vermediği gibi, ben de susuyor
dum. Bütün bu sözleri işitme.. 
miıı Jribi davranarak odama git 
tim ve kn.pmu kapadım, 

Vücudum tir tir titriyor. 
Bu. a~ıkça bir hnl:aret.. Bir 

•rbiyesizlik değil miydi? 
Ben basta o! .. bilirim •• 
Verem, uyuz olabilirim .• 
Fakir düşebilirim .. 
Fa1.a.t hiç bir zanmn onun an. 

ladtğı manada bir zavallı ola-

CIYA 
Lukrezia.. bu ikinci defa evlen

diği vakit henüz on yedi yaşında 
idi. Kocasını çok seviyordu. DQ. 
.ka da onu çok sevdi ve uzun 
müddet mesut bir hayat yaşadı
lar 

Fakat çok ıJeÇDJ.eden Papa 
Aleksandr, Napoll dukalığı ile 
bozuştu. Bwıun i17.ıerine Duka 
AlfoQS Romadan uzaklaşmak za.. 
ruretinde olduğunu anladı. Fa
kat karısı buna mani oldu. 

Lftkin papa ile oğlu Çezar, ita.. 
rarl~ru vermişlerdi: !Aıkrezfa .. 
YI Alfcmsodan ayıracaklar, yine 
siya.si gayeler güderek ba.ska bir 
dukaya vereookierdi. Bunun için 
bir gün Çeza.r, eniştesinin hasta 
yattzlfı odaya gidip onu ö1dUr • 
mekten çe.ıdnmedi. 

Ço'( miltecssir olan Lukrezfa 
bir müddet 'l'uska.nyadaki Nepi 
şatosuna çekildi. Sonra tekrar 
lfomnya gelcre.'t Ferrara ciuata.sı 
Alfon.so ile evlendi. Yirmi sene 
kadar onunla yaşadtktan eonra 
1519 senesi 24 haziranında öL. 
mü~tür. 

mam. Çünkü şuurum ,mU!ı?Jrn. 
mem, cesaretim, vicdannn yerin.. 
de. 

Zavallı bir insanın en göze 
çarpan vasfı pımnk, beceriksiz, 
nciz, miskin oluşudur. Şuur, 
cesaret. muhakeme, vicdan ibun. 
lardnn sonra gel.İl'. 
~n pısırık, aciz, mi.skin. be

ceriksiz bir zavallı mıyım? 
Ben şuurumu, mu:hakememi, 

cesaretimi, vicdanımf kaybetmiş 
miyim? Yoksa doktor - bir ga.. 
lat rilyetiyle - ben! böyle mi 
görUyor? 

Odnmda 'bir müddet ağladım •• 
Ağladım.. Dertlerim debreşti •. 
Iz.t·raplanm c.rttı Birdenbire 
l>üyül\ bir ümit.sizli~ düştüm. 

Doktor Sedadın bu hakareti
nın sebebi neydi? 

Benim sıhhatime fevkalade 
itin~ eden böyle ba.'ba dostu bir 
doktordan bunu hiç de beklemi· 
yorum doğrusu, 

Bütün mruıeviyııtım bozulmuş, 
bütiln ümit ve hulyalarım alt 
üst olınu§tu. 

Biraz sonra kaprm vuruldu. 
Cevap vermedim •• 
Muhaklmk ki, doktor Sedat 

ban:ı özUr dilemeğe gelmişti. 
Kabul etmemek olm.:1.Z, dedim 

irademi topladım.. Yatağımın 
içinde doğruldum. 

- Buyurunuz ... 
{ Det1mnı t'" ') 
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·10 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZM 
- Demek, Levisle konuş· 

madımz öyle mi? 
- Demek telefonda me-- liğini düzeltmesi için uzun NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AQRILARINIZI DERHAL KESER. 

- Zannetmiyorum. 
mur sesini ~~itmediniz 
mi? 

öyle bir zaman sarf etti. Sonra.: 
- Çok hızlı söylemeyiniz 

mister Storm dedi, zira da • 
kikaka 60 kelimeden fazla. 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan IK'&l'la itte~ 
- Zsn::?etmiyor mus-.ı -

nuz? 
Jak sabırsızca bir hareket 

yaptı. 

- Telefon eden adam Le· 
vis olduğunu söyledi, faka'ı: 
bilahıre, asıl Levi~lc karşı • 
karsıya gel\nce, bunun bana 
telefonla söz söyliyen adam 
olmadığına hükmettim; zira 
Levisin sesi biraz daha yük· 
ıekti ve burnundan geliyor • 
du. 

- Peki konuştuğunuz a • 
damın Lcviein fa1tibi oldu· 
ğuna neden hükmettiniz? 

- Hiç öyle zannettim. 
- Zanlarımzı, hayalleri• 

nizi bir tnrafa bırakınız, ba· 
na yalnız vakıalardan bahse
diniz. 

Standis kaba bir hareketle 
iakemlesfni oturduğum iı 1 

kemleyc yaklaştırdı: 
- Mister Storm, rica ede

rim kısa ve kaU bir !ekilde 
cevap veriniz. Bugün telef o
nu açtığınız Yakit düıen bir 
paranın çıkardığı sesi ititti 
niz mi? Böyle bir ses işitmİf 

' olmanız Levisin size telefon 
ederken otomatik umumi bir 
telefon kullandığı neticesini 
çıkarabilir. Telefonda iıitil • 
miş herhangi bir söz kı~mh• 
sı bize telefon edilen yeri 
bulmak hususunda rehberlik 
edebilir. Böyle bir şey işitti 
niz mi? 

- Hayır. 

- işittiğinizi bize \amamı 

- Evet. 
- Nevyork olduğun•ı söy 

smı zaptedemem. liycn b'.I erkek sesi sizde bir 
§Üphe uyandırmadı mı? Sizi 
yaml'Lmak istediklerini dii • 
şünmediniz mi? 

Standisin bizi ı·esmi bir is· I ~~~~~dilti!i 
ticvaba tabi tu'ı:arken sal~~-

- O dakikada düşünme .. 
miştim. Zo.t-?.n böyle düşün • 
mek için de bir sebeb yok -

yetinin ötesine geçtiğini bil
miyordu.ifadelerinin bu su
retle zapta geçirildiğini g& 
ren .lak cümlelerini de.ha clü· 

hı. şünerek söylemeye başladı. 
- iki ses mi işittiniz yok Komiser bizim cahaletimiz • 

sa bir ses mi? 
den tamamiyle istifade ede • 

- O vakit farkında değil. rek herhangi bir avukatın 
dim. Şimdi bir ses işittiğimi 
sanıyorum. fakat iki ayrı ses cevap verilmesine müsaade 
de işitmiş olabilirim. etmiyeceği bir takım sualler 

19.55 MU:zo:lk: Şarkı ve türküler, 20.Ui 
Radyo gazcte:ıı, 20.f:S Mllzlk: Bir halk 
tllrkllsU öğreniyoruz. (Ment.eııell) , 

21.00 Ziraat takvimi, 21.10 Yayıı tan. 
bur ve kanun ile tnks1m ve şarkılar 
21.30 Tem:ıll: K1mg11 Ailesi, 21.<t5 MU 
zlk: Radyo senfoni orkestrası, 22.30 
Ajans, 22.45 MUzlk: Dıwı mUziği, 

fS'J'ı\ :'<ı'BUI Ut.f,f"..J>IYESJ 

EN SON DAKiKA 
K üçük danlar '<UJY.>nu 

(Bu kupona eklenerek ~aderDeıoelı 

I~ arama ve tt Yerme UAn1an b Soıı 

Dııtklkada parun: ae,reclUecektlr. ı:. 

lf"flme teklin gönderen okuyucularııt 

mahfm kalmak tlure aartıı adrellcrt 
111 bllcllnndert lbmı.) 

_ İ§İttiğiniz sesi tekrar sordu ve verilen cevapları i· ~Till/~111 Ş E fi 1 R 
duyarsanız tanıyabilir misi • tina ile zaptetti. ıI 'll r t Y \ T R 

0 
q r Evle nme tekli fim 

niz? s•Landiş şimdi takip mese • f İ!;tlkJftl cad<!fef 
J • J k 1 K mcdl lmımmda • ~ Yll.§mda, oldukça gilal, evine 

- Belki, fakat emin deği • esme geçmi~ti. a po isin lll/1 A:ı;am %0,SO da merbut fçld kulla.n.mıyan ve kumar oy. 

lim. takibini ve Levisin müdaba .. Kör Dövüşü namryan. çocuklu, ayda 200 Ura ka • 
Kelimelerimi tarta taJ'(a lesini ani ttı. Arada geçen j zancı bulunan bir bay, 35 nt. '2 yaş 

k k 1 · k ı · r arasmd& ılfmana yakm, kumral bir 
sözüme devam ettim: ı onuşmanın e ını~ e. ~~~ bayanla. evlenmek tat.emektedir. (De. 

- Y alıuz sesin değiıtirit- tekrar olunmasını ıstedıgı ı• f tek ~l roınn~ fotoğrafla nıllra.caat. 
mit bir ses olduğu kanaatin. ' çin Jak arada geçen kavga ı •: GOZ HEK iMİ ~: • Boy 1,6, yq 82, Jçkfai ve ku-

deyim. hadisesini de bütün tafsili.· ~ Dr. M uı·at R. A '-'dın ~~ man olmıyan; muslk1 ne uğra§~. 
Bu sözlerim Standiıte bir tile anlattı. 1 ~: Uı'yoğlu l'Ann.,kknpı. ımanı .,Jkalı ~ yüksek tahsllll HO Ura maa.tlı, lstan,. 

a kiülamel uyandıracağını - Çok mu kızmışbnız? '>: l'llo. 2. l'el: '1Ms l bu.td& iyi blr mevki sahtbl bir bay, ya.. 
...:~ .. '"\,,/"-,..~..,,. ..... ._.,.,.. ...... 'Ai!."'",..,.:.:••Jti"~-._ §l ve boyuyla mlltena.slp, aanşm Te-

sanmıştnn. Fakat hiçt e öyle (Devamı var) I ya lruml'al, narin yapıtı, orta ham, 
olmadı. O, gene aynı soğuk - -- t&hsfltı; ctddl bir alle km ile eylen_ 

tavriyle bütün sözlerimden nıek lstemektcdJr. (Ate§er S:S) rem. 

h kt d zlne mllra.caat. 
fÜP e etme e evaın ettiği· • 25 yqmda dul bir b&yan. aubay 
ni anla\.ıyordu. Vaka,ı §U memur, veya meslek .sahibi 

kelimelerle hulasa etti: 3t>- ,35 ya§larmda namuslu bir be.yla 

- Bildiklerimiz sundan i· evlenmek fst<ımcktedJr. Sekiz yaşında 
ba T l f - _ı • l ~ · bir de çocuğu .ardır. E\•ıeneccği bL 

ret: e e on ıeoı en aaatı yııı·çocuğwı.a bir baba ıefkatt ue bak 
ve t elefon eden şahsm ismi· _..._ <~ v _ _, "-ma.8t 171l•~w~. n •• ) nı~tıe muıa. . 
n i bilmiyoruz; hatta haki. eaat. 

kalen Nevyorktan telefon e • :ı. Y&§ 27, boy 1,80, kilo 70, e.ıımer 
dilip edilmediği de m eçhQ- "'maeetz &7da net 170 lira kaz.acı o. 

oıan bir bay, boyuyla muteııasip, faz 

cumartesi günlert 
(JılubtaratUnı remzine JJI 

4 Btr genç. ortamektd 
ımırfm riyaziye, ftztk, ~ 
rini almak istiyor. Ders~ 
Beyazıta yakm olmam teP ,i 
(N. Haskelf )remzine rıı~ıll 

• TUrkçe n traıwzca .,.. J 
dm, ehven blr ftyaUa, ~~ 
olan, ve deral~rlnl yatnıs .., 
lçin mll§kllltı.t çeken t41ebtr 
etmek ta~mektodlr. Be~ 
f1 Turan sokak No. d il 
(N.N.ıe müracaat. 

'F- Taşralı blr genç, Onl "1'., 
vıun edebilmek içUı TUrk 
bir aile )'&IUD.da paut 
dır . .Beyoğlu bQytlk Ba).r.d' 

tamamına anlatınız. 
Hikayem~ ba!ladım, sonra 

birdenbire sustum, zira ansı• 
zın hatınma gelen bir dü • 
tünce ruh'!lmu korkuyla dol 
durdu: Telefonda hiç kadın 
sesi işitnıemiştim. Halbuki 
~birler arasındaki telefonda 
muhabereyi açan memurlar 

lümüz; ~·almz telefon ede - ıa 01şman of.mlYBJ4. tiptnt.ı1 g11%ell~ dil.. 
nin Nevyorktan telefon edi. r1lat bir baya.nJa hayat arkad&§lrtı ı 
liyormuı hissini vermek ia~ yapınak istemektedir. ·(K.K. 7P> rem. 
tediğini zannediyoruz... Bu zine müracaat. 

2 de Ta.eetUne acele m 
• On aeklz yqmda, or 

zuau, daktilo blltm, m 

§artlar içerisinde b':l telefe· lf ve ifçi arıyanlar: 
nun nerden yt<pıldığını çok .ır. Çant11. f§lndcn e.nlıya:ı blr baya., 

giiç öğreneceğiz. 
St:ındiş tekrar Jaka dön -

dü. 
daima kadındır. - Bugün yap\.ığınız oto -

Hatıralarımı kontrol et • mobil seyahatinde yol size 
tim, fakat, bu kontrol netic~ çok uzun gelmiş olacaktır. 
yi değiştirmedi: "Burası Yağmur altında otomobil 
Ne~ork,, kelimeleri bir er kullanmak sıkıntılı bir ~ey · 
kek sesiyle telaffuz edilmiş\i dir. 
ve Jakı telefon baıma çağr - Burası doğru. 
ran ses de bir erkek sesiydi. Komiser piposundan derin 

- Bir şeyler mi hatırladı· bir nefes çekti. 
nız misters Storm? - lf adenizin doğruluğun· 

- Bundan korkuyorum... dan şüphe ediyorum sanma· 
ifelefon memurları daima ka yınız, fakat tanımadığınız 
dmdil' değil mi? bir adama iyilik yapmak i -

- Evet .. fakat bu suali ni· çin bu lcada.r büyük bir zah· 
çin sordunuz? mete katlanışmızdaki mana 

iki adam saskın saskın bi• yı da bir türlü anlayamadı-
ribirine haktı. . . . ğımı itiraf etmeliyim. Bu 

- Bu telefonla arayış Nev ha a çok garip görünüyor. 
yorktan gelmiyordu herhnl • Jak kuru bir sesle cevap 
de, zira bir telefon memuru d' ı 
kadının sesini isitmedim. ver 1

: 1 
F k L • - ister garip görünsün - a at, ola, hana zan• 

nettinniştiniz ki... isterse tabii, vaka böyle geç-
. - Sus Jnk ! Aldanmışım, ti. Bu telefon beni hayre'~e 
aldandığımı sanıyorum .. Be. düşürmüştü. Fakat misters 
ni yanıltmak istediler, ben Kotesna§ın bu çeşit can sı • 1 
de Nevyorkla konuşuyorum lı:ıcı r.ngaryelerine alışkın ol· 
hissi uyandırılmak istendi duğumdan gayriihtiynri tek· ' 
ve ben de buna budala gibi lif edilen i~i kabul ettim. 

1 

inandım. Rica ederim ikiniz - Evden kaçta çıktınız? 
de bana böyle dik dik bak· - Dörtte. 
mayınız, GÖ)'lediklerimde ak - Bunu isbat edebilir mi. 
la sığmıyaca.k bir şey yok ki. siniz? Yolda tanıdığınız bi· 1 

Bir sinir buhranı geçir • risiyle karşılaştınız mı? 1 

mek iizcrc olduğumu hisse· - Giderken kimseye ras'ı: 1 

diyordum, Jz.k bana yakla~- gelmedik, fakat dönü~te 
tı. Kollarımı sık'.ı, gözleriy • Grok{j.rt civannda fazla hı2.· 
le: "sinirlenme, sinirlenrne,, h gitmek suçuyla tevkif edil. 1 

demek istiyordu. irademi dik .. 
topladım, telefonla nastl kc- - Si:?i durduran ki..~tli? 
nuştuğuır.u, tamamiyle haki· Jak cevap vermeden ev. 

iSTiKBALiN DALGALARI.. 

Atinin mUtcUmil ahizeleri Philipıı Laboratu· 
arlarında nfivc halinde şimdiden beıırlanmıık· 
tadır. Fabrikanın muazzam lcboratuarlıınnaa 
mütehassıs mühcndi61erdcn mfirckkcp bir 
hey' et yeni keşifler ve teklimfillcrlc meıguldur. 

.Yerının ahizesi-şimdiden şekıllcndirilmcktedir: 
Dü~ıyanın en büyük radyo fabrikaları olan 
Plıilips, radyo sahasında rehbcrlık vaıifoı;ini 
tam manasile ifa etmektedir. 

na ihtiyaç vardır. Tallplcrln {Temel 
X) remzine acele mtlracaat. 
~ LlBenl.n ten ıube8lnden maun, 

ınubtellf orta.mekteplerde muallim • 
ilk yapm~. husu.si bir çolt talebe ye. 
tlşttrmlıı bir genç; lise ve ortamek • 
t~p talebelerine almanca ve riya.üye 
dersleri vermek istemektedir. (H..A.) 
rcmzlno maracaat. 

:J 8 ay mUddctıo blr Ucnrethane. 
de çalı§mış. dakUlo ve muamele l§ıe. 
rinl iyi bilen, bir ~nç, herhangi. blr 
ticarethanede 20:25 Ura. UcreUe çalrJ,. 
mak iatcmektedlr. (H.K. Dinç) 
rcillZlne mttracaat. 

1.~ Fransızcayı okuyup yazan, d::ıkt! .. 
lo bllcn bir genç, hususi bir nıUcsse. 
socıe ~.alı,.'!Inak fııtemelttedlr, (K.U.) 
remzine mUr:ıcnat. 

:[. Devlet mUesscselerlnden birlnde 
ı;:o.l.ışan bir muhasebe memuru, her 
akşam saat 15 ten ııonra ve cumartesi 
günleri 13 ten itibaren husust mUesse. 
selP.rde, §lrketterde, Ucaret.tıane ve 
bflrotarda çallflnak istemektedir. (Mu 
hasebe Ş.Ş) remzine mllraeaat. 
~ Ortamektebln sektztnct amıfından 

mezun, takat devlet lmtihaııllU'lJld& 

rr.uvatınk olamamış on yedi yaşmda 

bir bayan, herhangi bir mlieascac, u. 
caretlıane veya mağazada, kasiyerlik 
klUpllk glbl i§ler aramaktadır. l{ef!J 
de g!Sstercblllr. (P.t. 24) remzl.ı:ıe 
ınUracaat. 

• 18 Ya§Ulda, ticaret mektebi mc • 
zunu, steno ve dal•tllodan anlayan bir 
genç tahslllle mlltcna8ip bir lg aramak 
tadır. (Katot) remzine mUracaat. 

• Liseden pek iyi derece ıle mezun 
bir li:'enç. n1Ue113eselerde ehven fiyatla 
ça.lı,şmak iatemekt.edlr. (Be§ikta., kö. 
ylçi İlhan sokak 1.2 numarada laken. 
der Erkrncnc müracaat. 

• • Kablıta.ş llSC31nln bejincl amıtmcla 
okuyan bir s-enç, matşetın1 temin et. 
mek için hergUn öğl~den llODl'a çal~ 

nıak istemektedir. Daktilo ve muba.ae 
beden atılar. (K, EYTere•) remmne 
mllTacaat. 

• Yülaıek ticaret mektebl..ııde oku • 
van bir genç, maıt bir mUe!ııeaedc öğ. 
leden sonralan çall§mak !atemektedir. 
(z.uner) remzine mQracaat. 

:r. Yllkaek ticaret mekteblnlıı son 
sıru!ma deva.m eden, lyl franm:.ca. 
ıaktilo ve eskf harfleri bilen, biraz da 
'rııpçadan anlayan bir genç, baİika 

veya ticari bir mUeucııenln muhaaebe 
aindc ça.b§m.ak i8t.e.ınektıod!.r. ('near.t 

tıJan blr genç; resmt yeff 
mtıesaeselerln bl.riDde 11 • 
(Şans) remzine müracaat. ıl 

• Ortamektebln 8 tncl ,, ,J 
dar okumuş bir genç, tvr,,; 
lmn blrlnde ayak ıtıterl 'f'Y". -
temektedlr. {K,Z.U.) ~ 
caat. • ıı/ 

• El yaDSJ gayet güzel, 
nu bir genç, bl11tmunı ıııO 
ugari 35 lira Qcretle lO ~'J 
dır. (S.U.A..) remzine rtJnr'.J 

• FnualZCfi, ..cg:ıı.zce e 
ltalya:ıca Ye bulgarcayı ı:sıO• 1 
len bir ut. noter dalr-rle~ 
::nme evlerinde O&ltp..slr ~~ , 
1ir. c s.s. 6 ~ :e:nztn: nıur :f. 

• SO yaşmda. çal~Ull< 
bay, huswıt veya resmt ıı:ı 
de kalortfcr.."!Jlk aranmk~dl' 
ahmette cezaeYi kl\ıtuıııcl' 
HllScytn elly!e (K ~t!Zf,.-) 

• l 9 yqında, ııae md\l~ 
tahsili ııe mntenamp bir ış 
dır. Beşlktaota Cırağan ~ 

numarada Safder Hraza ıı:ı il 
• Tlearet Jllleal son sııııı:,~ 

yt muhasebe, hesap n ~ 

bilirim. öğıeaen 1'l0llrtı blt ~~./' 
de ı;aıııımak flzcre 1§ ar el'~ 

(T.T.T. 1815) remzine mtır' 

Mütelnrik: ,/ı 
• 17 sene llman reJ.s111'1~.J' 

ıunmuş, deniz i§lerlne ~ / 
kıt, herltea tarafından _,.,U ,.,; • 
met edilen t&nmmış blr eıı:ı /. 
subayı, deniz ltomlayonıut' 
çacıığr ynzıhanesinc yalnJll ~ 
koyacal< az sermayesi tıtr 
maktadır. Yli.zdc yüz k!r' ge 
lan bu ı:te ortak olmak 1't. 
(Dctı12.Ci) r~mzine mn~~ 

Aldırınız : __ ...ıı /lı 
Apflda remtzıert ~ 

lrnyueulanllllZID ~,... ( 
m~ktuplan lclareban~ 
lan dahil ) herg'Jn ...,.ıs 
kadar Ye aaat ı 7 den _,. 

lan . ) ( 
{KardC§ler) (BclkLI) <~, • 
CH. 991 (İngel 27) (!l (B· 
('r. 20) (Arda) •{S.U • .ı\·) ,., 
(Y • .Akm) (Harika) (27~ 
{Teoman 26) {Kibar E.) < ( 
(N. Mukell) (Jıl..A.JC.) 
Hep!lnlil) (L,S.) (1'.t<.) ( 
(Leman Y.) (Zerrfnl Rennııtı.,1 
(35 .Aydoğan) (Tez .otl) ~~-4~ 
(Hülyalı ltadm) (''MedlÇ.. el' 
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1<ate uygun oinrak anlattım. vel r."inni Gray içeriye giı
Fakat heyhat! Standif söy • di. Ufcı.k t ~fek, mahcup ür 
lt~dil.lerim~ kani olmamıştı. kek bir kadındı. Y erleşebil. 
B~nu bana açıkça lıissettir ı mesi, bir kur un kalem, bir 
dı, bloknot seçebilmesi ve etek- • 

\ talebesi) remziae. tıtt1raıeaat. 
•·çım,, remlzlerinc gc nd rll 
bndtrdmtıri adres'tere g8n c 


